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Inledande anmärkningar.

Då jag helt nyligen åtagit mig Skandinaviska agenturen för en landsträcka i staten Minnesota, innehållande
närmare en million tunnland jord, tillhörande ett af den statens största jernvägskompanier, det så kallade Lake

Supertor och Hississippi kompaniet, och i egenskap af sådan agent återkommit till Sverge för att stanna en tid,
önskar jag genom denna brochyr lemna nogrann underrättelse om nämnde land, samt de vilkor på hvilka de
kunna erhållas.

Det är icke här min afsigt att tala om emigrationen i allmänhet eller om hvilka som böra utvandra, ej heller råda
dertill, eller afråda någon derifrån utan endast att vända mig till sådana hvilka redan beslutat sig att resa, i hopp
om att kunna förmå desse att bosätta sig i en stat, hvars klimat, jordmån, samt sociala och andra förhållanden äro
mera gynnsamma för den skandinaviska jordbrukaren än i många af de stater, synnerligen de så kallade
sydstaterna, dit ett stort antal svenskar under de sednare åren blifvit lockade, och hvarest de alls icke funnit den
framgång och lycka, som de väntat sig.

Förut i Sverge spridda skrifter i sådana ämnen som detta, hafva utmålat sina favoritställen nästan såsom paradis,
och ledt emigranten till det hopp att om han blott hunne dit, så vore alla besvär och bekymmer slut för honom
och han endast behöfver taga och njuta. Jag kan icke med så lysande färger skildra Minnesota eller de särskilda
landsträckor, hvarom denna skrift handlar, ty hvarken der eller på något annat ställe i Amerika, så vidt jag har
mig bekant, blir den fattige nybyggaren befriad från besvär, mödor och försakelser; men jag skall söka att i
korthet framställa såväl de fördelar som de besvärligheter nybyggaren har att vänta sig.

Det är sannt, att Amerika, isynnerhet de vestra staterna, erbjuder grof-arbetaren hundrafallt större fördelar än
Europa (orsakerna härtill äro förnämligast deomätliga naturresurser, den stora tillgång på bördigt land till billigt
pris eller till skänks, den stora företagsamhetsanda, som der råder och icke minst arbetets och arbetarens ära och
framstående), men arbetssamhet är också grunden till all framgång och välmåga der. Följaktligen måste hvar och
en genom egen flit och egna ansträngningar förvärfva sig det goda han skall uppnå; men vill han deremot



använda flit och sparsamhet så kan han, utan ringaste tvifvel, om några få år arbeta sig upp från den största
fattigdom till oberoende och välmåga; och just häri ligger ett af de stora företräden som Amerika framför Europa
erbjuder den arbetande klassen.

Minnesota mest passande for skandinaverna.

Staten Minnesota har så ofta varit omtalad i nästan hvarje by i Sverge såsom ett favoritställe för de skandinaviske
jordbrukarne, att emigrationen på sednare tiden isynnerhet från de nordlige provinserna skulle helt naturligt tagit
sin rigtning dit, om icke stora ansträngningar varit gjorda från vissa andra stater i vestern och södern att
motarbeta den popularitet, som Minnesota egt och att draga emigrationen inom deras område, men oaktadt dessa
ansträngningar att leda emigrationen derifrån lär väl ingen opartisk kännare kunna förneka att liksom denna stat
nu redan utgör, den ännu mer i framtiden kommer att utgöra hufvudsätet för den skandinaviska landtbruksbe-
folkningen i Amerika. Utom den stora tillgång på fruktbar jord, har den många lockelser för nordboen, såsom ett
landskap omvexlande med berg och dalar, skogar och slätter, vackra, fiskrika insjöar och brusande floder, men
isynnerhet ett sundt och helsosamt klimat. Det är visserligen ett nordligt land med en sträng vinter, men det har
också i alla tider visat sig att nordboen trifves bäst i norden, och under de sednare få åren har mången svensk
utvandrarefamilj, som trott sig kunna blifva lyckligare, om han i ett sydligt klimat kunde undvika vintern, beklag-
ligtvis i stället funnit sjukdomar och eu förtidig död.

Staten Minnesota utgör medelpunkten af det Amerikanska fastlandet, dess nordliga latitud är mellan 44 och 48
grader, ligger lika långt frän Atlantiska och Stilla haf-ven och midt emellan Hudsonviken i norr och Mexikanska
viken i söder. Med en längd af 360 och en bredd af omätliga naturresurser, den stora tillgång på bördigt land till
billigt pris eller till skänks, den stora företagsamhetsanda, som der råder och icke minst arbetets och arbetarens
ära och framstående), men arbetssamhet är också grunden till all framgång och välmåga der. Följaktligen måste
hvar och en genom egen flit och egna ansträngningar förvärfva sig det goda han skall uppnå; men vill han
deremot använda flit och sparsamhet så kan han, utan ringaste tvifvel, om några få år arbeta sig upp från den
största fattigdom till oberoende och välmåga; och just häri ligger ett af de stora företräden som Amerika framför
Europa erbjuder den arbetande klassen.

Minnesota mest passande for skandinaverna.

Staten Minnesota har så ofta varit omtalad i nästan hvarje by i Sverge såsom ett favoritställe för de skandinaviske
jordbrukarne, att emigrationen på sednare tiden isynnerhet från de nordlige provinserna skulle helt naturligt tagit
sin rigtning dit, om icke stora ansträngningar varit gjorda från vissa andra stater i vestern och södern att
motarbeta den popularitet, som Minnesota egt och att draga emigrationen inom deras område, men oaktadt dessa
ansträngningar att leda emigrationen derifrån lär väl ingen opartisk kännare kunna förneka att liksom denna stat
nu redan utgör, den ännu mer i framtiden kommer att utgöra hufvudsätet för den skandinaviska landtbruksbe-
folkningen i Amerika. Utom den stora tillgång på fruktbar jord, har den många lockelser för nordboen, såsom ett
landskap omvexlande med berg och dalar, skogar och slätter, vackra, fiskrika insjöar och brusande floder, men
isynnerhet ett sundt och helsosamt klimat. Det är visserligen ett nordligt land med en sträng vinter, men det har
också i alla tider visat sig att nordboen trifves bäst i norden, och under de sednare få åren har mången svensk
utvandrarefamilj, som trott sig kunna blifva lyckligare, om han i ett sydligt klimat kunde undvika vintern, beklag-
ligtvis i stället funnit sjukdomar och eu förtidig död.

Staten Minnesota utgör medelpunkten af det Amerikanska fastlandet, dess nordliga latitud är mellan 44 och 48
grader, ligger lika långt frän Atlantiska och Stilla haf-ven och midt emellan Hudsonviken i norr och Mexikanska
viken i söder. Med en längd af 360 och en bredd af210 mil*) sträcker det sig frän söder till norr, det* det utgör
gränsen mot de engelska besittningarne i Amerika.



I öster gränsar det mot Superiorsjön (Lake Superior) och Wisconsin, hvarifrån det är skildt genom St. Groix och
Mississippi floderna. I söder gränsar det till staten Jowa och i yester till Dakota territoriet, hvarifrån det dock ett
långt stycke är skildt genom Red River. Superiorsjön är den vestligaste af de stora sjöar, som genom St. Loren-
zofloden stå i förbindelse med Atlantiska hafvet, och Minnesota'är således ändpunkten för seglationeu på detta
för handeln så vigtiga vattensystem.

Staten3 areal utgör 84,000 qvadratmil, innefattande 54 millioner acres**) land, hvaraf år 1870 omkring 2
millioner acres voro under odling. Nästan en tredjedel utgöres af skog, som i Minnesota, i motsats mot andra
stater, är temligen jemnt fördelad öfver hela staten. Största skogsträckan finnes dock i norra delen. Den beräknas
till omkring 21,000 qvadratmil och består mestadels af gran och fur. — En annan, kallad Ä Storskogen*, är
omkring 100 mil lång och 40 mil bred och ligger nästan midt i staten emellan Mississippi och Minnesotafloden 1
den består till största delen af ek, men innehåller äfven andra utmärkta trädslag.

För endast 20 år tillbaka var Minnesota en obebodd vildmark och ett favorithem för åtskilliga indianstammar,
som der ostörda ströfvade omkring på sina jagter. Nu deremot har emigrationen och civilisationen utträngt dem
till den ännu mera §erran aflägsna vestern.

Fast denna beskrifning ej är afsedd att afhandla staten Minnesota i allmänhet, vill jag dock i korthet framställa
några uppgifter, som visa med hvilken förvånande hastighet dess odling, manufaktur och allmänna utveckling har
tilltagit under de sednare åren.

Det torde vara på sin plats att anmärka att dessa uppgifter äro alla officiella, dels hemtade från statens statistiska
byreau, dels från de tjenstemanna rapporter, som jag sjelf i egenskap af statssekreterare under året 1870 erhöll.

Odling.

Det kraftigaste bevis på statens utomordentliga nt-

•) Mod "mil*, hvarhelsl det förekommer, menas här engelska mil, 6 \ en g. mil äro lika med 1 svensk.

**) 1 aere land utgör emellan 27 och 28 Svenska kapplandveckling ftr den i hög grad tilltagande arealen af upp-
odladt land.

Uppodladt land 1850 1,900 acres , „ 1854 15,000 „

* 1860 433,567 .

„ „ 1865 630,000 . Ä , 1870 1,840,000 ,

Detta utvisar att arealun af odlad ipark under de tjugo åren från 1850 till 1870 blifvit nästan tusen gånger större.

Innu 1858 infördes för folkets behof säd och nästan alla slags lifsmedel från andra stater, och den egentliga
produktionen började först 1859, d& för första gången af-kastningen blef så stor, att någon del deraf kunde
utföras, och tio år sednare exporterade Minnesota 14,000,000 bushels*) hvete, utom andra produkter.

Predikter.

Hvetet är statens hufvudprodukt. Denna sädesart har spelat en vigtig rol hos de folkslag, som verksammast
uppträdt på verldsfftltet, och civilisationens förnämsta skådeplatser hafva ständigt flyttats mot norr och vester,
hvarest klimat och jordmån gynna växten af detta kraftiga näringsämne. Det första vilkoret för ett folks såväl
fysiska som intollektuela framåtskridande är ett tillräckligt förråd af sund och kraftig föda. De folk, som ständigt
tryckas af “brödbekymmer*, få alltid stå i bakgrunden för sådana, som ej veta utaf desse bekymmer.

Hvad helst man än må säga och tänka om emigrationen, så får det väl åtminstone erkännas, att öfverallt i vestern
behöfver ingen sakna god och tillräcklig föda. Äf-ven den fattigaste kan med sådan lätthet skaffa sig denna, att
man gerna kan säga, att s. k. brödbekymmer vet man der icke utaf.

Hufvudproduktionen, (man kan gerna säga den enda sädesart) som der begagnas till bröd, är hvete.



Minnesota intager med afseende på odlingen af denna civilisationens hufvudprodukt, en mycket framstående
ställning. Både i medeltal pr acre och i qvantiteten af pro* duktionen, öfverträffar den de öfriga staterna. Ir 1859
odlades öfver två millioner bushels hvete, i medeltal 19 bushels på acre; 1865 nära 10 millioner bushels, i me-

•) Kn bothels hvele viger 3 tventka litpnnd.deltal 22 bushels pr acre; 1869 öfver 17 millioner bushels, i medeltal
nära 17 bushels p& acre'. Enligt noggranna iakttagelser under de senare elfva åren kan sägas, att
medelafkastningen är 17 bushels pr acre.

Här bör märkas att det är medeltalsuppgiften, samt att många enskilda fall förekomma dä hela åkrar afkasta från
25 ända till 30 bushels pr acres, och att med en ordentlig skötsel af jorden, med begagnande af gödningsämnen
och dikning m. m.v denna afkastning skall kunna betydligt ökas och kanske fördubblas.

Fastän hvetet är den väsendtliga produkten, odlas äf-ven alla andra vanliga sädesslag med stor fördel.

Födande tabell visar arealen och afkastningen af de olika sädesslagen inom staten för år 1869:

Produkter. Uppodladt antal acres. Afkastning i bushels

Hvete 1,006,007. 17,660,467.

Hafre 278,487. 10,510,969.

Mais 147,587. 4,519,120.

Korn 45,318. 1,256,680.

Råg 4,648. 75,866.

Potates 21,399. 1,633,484.

Bohvete 2,951. 51,684.

En jemförélse mellan Minnesotas, Iowas och Ohios produkter enligt de officiella uppgifterna från dessa stater,
utvisar ftyjande förhållande:

Hvete. Hafre. Mais. K«rn. Håg. BoUv. Potate».

Minnesota 17.9. 36.9. 39.3. 28.5. 19.2. 16.4. 105.9. Iowa 9.95. 28.3. 37.12. 23.07.13.28. 9.49. 81.01. Ohio
11.31.23.86. 34.3?. 20.38. 9.30. 10.97. 72.12.

Häraf synes Minnesotas överlägsenhet i frambringandet af hvaije af de sju hufvudsakligaste sädesslagen öfver de
tvenne andra stater, som näst derefter anses vara de fruktbaraste i unionen. Den öfverträffar dessa båda stater ej
allenast i sin egen hufvudproduktion, hvete, utan äfven i deras hufvudproduktion, mais.

Beskapsafrel.

Den höga transportkostnaden, som betydligt förmin* skar förtgensten af hveteodlingen i de trakter, som äro
belägna långt från afsättningsort, har riktat uppmärksamhet ten på de stora fördelar, Minnesota erbjuder
förkreaturs-afvel och ullproduktion. Dessa fördelar äro; 1. Dess rikedom på vildt gräs. 2. De stora sträckor af
land, somej användes och som i många &r erbjuda fritt gräsbete. 3. Torra och friska vintrar. Den oangenäma och
fnktiga luft och den mängd sjukdomar, som de fnktiga och ostadiga vintrarna i Ostliga och sydliga klimat
medföra för bäde menniskor och .kreatur, äro der alldeles okända. Klimatets och det rika gräsbetets verkan synes
af lejerihaadterlagea.

År 1869 frambragtes af vildt hö tons 543,758, Timothej „ 73,994,

Ull skålpund 585,756,

Smör „ 6,593,528.

Antalet af olika slags husdjur under åren 1860 och

1869 uppgifves till födande.



1860 1869 Hästar 16,879 98,980

Hornboskap 106,009 275,977

Mulor och åsnor 384 3,400

Får 12,595 135,459

Svin 104,490 109,000

till ett beräknadt värde för sistnämda år af öfver 15 och en half millioner dollars, fabriker.

Fastän det är hufvudsakligen genom ett sundt klimat, en rik jordmån, och de förträffligaste farmprodukter som
Minnesota blifvit kändt, så finnes ännu andra orsaker hvar-före denna stat kan med stolthet rekommenderas
såsom den främsta bland vesterns stater. En af dessa orsaker är den utveckling den redan i denna sin barndom
gjort i fabriksrörelse och manufakturprodukter. Staten har de bästa vattenfall i vestem för fabrikers drifvande.
Utom de otaliga fallen i småfloderna, som utfalla i Mississippi må särskildt nämnas St. Anthony fallen, mellan St.
Anthony och Minneapolis. Mississippi bildar här öfver brutna kalkstensklippor ett fall af 64 fots höjd med en
vattenkraft tillräcklig att drifva alla qvarnar i de skandinaviska riken.

Följande tabell visar med hvilka jättesteg fabriksdriften har utvecklats i denna nya stat under de sista tio åren.

År Antal fabriker RÖrelsekap. Värde af årlig produktion. 1860 511, doll. 2,320,380, doll. 4,295,208,

1870 2,057, 11,806,738, 23,301,147. Följande tabell utvisar de förnämsta produkterna och

deras värde för året 1870:Produkter

Antal fa- Antal ar- Värde af årliga

briker. betare. produktionen.

briker.

Hvetemjöl Sågadt timmer Jeravägslokomotiver och

208 627 doll. 6,982,959 204 2,787 5,058,157

maskinerier Dörrar, fönsterbågar, pa-

11 542 2,051,281

nel o. s. y.

Vagnar och andra åkdon

Jernsmide

Skoarbeten

Träkärl

Bok- och tidningstryckerier Möbler

Sadelmakeriarbeten Öl och spirituösa Bleckslageriarbeten Landtbruksredskaper

26 336 1,162,482 115 461 595,780 294 430 559,503 168 387 529,201

57 251 395,336

21 267 350,383

68 331 415,972

73 194 334,177

51 159 392,100



79 184 311,321

27 150 304,575

Statens relativa framsteg i åkerbruk, befolkning- och fabriksdrift i dessa tio år är följande:

Liksom Minnesota, denna ungdomsfriska jätte, har på utvecklingens bana vunnit priset både i agrikulturen och
folkmängdens tillökning öfver alla andra Amerikas stater, i förhållande till sin ålder, så har den ännu mycket
mera gått framför dem i utvecklingen af sin manufakturindustri, och lofvar i detta hänseende den mest lysande
framtid, alldenstund dess naturliga resurser äro nästan outtömliga.

Timmer.

Som redan omtalats, är landet längs efter Mississippi och St. Croix flodernas källor och bifloder tätt beväxt med
ofantliga furuskogar. Hela Mississippi dalen ned till Mexikanska viken och en stor skoglös landsträcka vesterut
äro beroende af dessa skogar. Det årliga skogshugget och förbrukandet af timmer är ofantligt och är en vigtig
näringsgren för staten.

Följande tabell visar för år 1869 och 1870 timmerförbrukningen utefter de tvenne större floderna och deras
bifloder;

Tillökning i odlad areal Tillökning i befolkning Tillökning i manufaktursvärde

290 procent, 155 #

443 ,1869 1870

St. Croix distriktet, antal

qyadratfot af timmer 158,382,454 191,677,776

Mississippi d;o

S:a 251,091,484 313,116,416.

Värdet af detta timmer för året 1870 öfversteg fem

millioner dollars, som redan på annat ställe är omnämndt.

Vid stränderna af Superiorsjön oc)i vid de många floder, som tömma sig i den, finnas ofantliga tallskogar hvil-
ka, med de nu lättade kommunikationsmedlen, snart skola tagas i brak, och säkert skola här många tusen af de
vid sådant arbete vanda skandinaverna snart finna en lönande sysselsättning under vintermånaderna.

Befolkning.

Folkmängdens hastiga tillväxt öfverträffas knappt af statens utveckling i jordbruk och fabriksverksamhet.

1849 var folkmängden 4,057 personer; vid slutet af 1869 — tingo år senare — var den 440,000.

Ar Befolkning. Tillökning.

1849 4,057 --

1850 5,350 1,293 1855 50,000 44,650 1857 150,037 100,037 1860 172,022 21,985 1865 240,099 79,077

1870 440,000 189,901

Följande tabell visar folkmängdens tillväxt i sju af vesterns rikaste stater under deras mest blomstrande perioder;

Ohio från 1800 till 1810 408 procent Illinois 1810 , 1820 350 . Indiana 9 1810 „ 1820 510 , Michigan y> 1830 „
1840 575 , Iowa 1840 , 1850 347 . "Wisconsin. u 1840 , 1850 891 , Minnesota » 1850 » 1860 3,127 ,

Födande tabell visar folkmängdens tillväxt uti de fyra nordvestra staterna under deras långsammare
utvecklingsperioder:



1860. 1865. Tillökning. Proc. årl. ökning Illinois 1,701,740 2,163,000 461,260 27.1Wisconsin 775,863 868,937
93,064 11.0 Iowa 674,948 754,699 79.784 11.8 Minnesota 172,022 250,099 78,077 45-3

Af denna Minnesotas folkmfingd äro nära en {jerde-del skandinaver, proportionsvis ett m&ngfaldigt större antal
än i någon annan af Amerikas stater. F& samma gäng som detta stora skandinaviska element inom staten, hvilket
till det mesta utgöres af bosatte jordbrukare, är ett kraftigt bevis pä hvad jag redan förut sagt angående denna
stats passande läge och klimat för nordens folk, är det äfven af stor vigt och nytta för den, som ämnar utvandra
dit.

Vårt folk hafva der uppnått ett långt större anseende och inflytande än i någon annan stat, hvilket naturligtvis är
af stor fördel äfven för den nykomne landsmannen; han skall der finna sig hemmastadd nästan hvart han
kommer, och i alla vanliga förrättningar påträffa hederliga och ansedda män, som tala det välljudande
modersmålet; hankan skicka sina barn, om han så önskar, till svenska försam-lingsskolor och ansluta sig till
svensk kyrka antingen han är lutheran, methodist eller baptist

Jeravågar.

För sju år sedan var csj en jernvägsskena ännu lagd i Minnesota, nu deremot äro öfver 1,200 mil af jernväg i
verkligt bruk. Denna sträcka ntgöres af 12 olika jernvä-gar. Bom i alla riktningar korsa hvarandra. Detta jem-
vägs system kan dock anses blott såsom en böljan till det stora nät af jernvägar som äro föreslagna, och som
inom de näst följande 10 åren säkerligen blifva färdigbyggda. Ingen annan stat har under så kort tid gjort sådana
framsteg i denna riktning, blotta factum att ett sådant resultat har uppnåtts är ett tillräckligt argument och
behöfver inga vidare reflektioner.

Velkskeler.

Staten har rikligen sörjt för folkets upplysning, och utom ett universitet samt tre högre skolor för bildande af
lärare jemte åtskilliga enskilda högre theologiska läroverk, råder ett särdeles godt system för fri undervisning åt
alla barn i staten medelst folkskolor.

Vid lagstiftande församlingens första möte år 1849 stadfästades en lag angående upprättandet af fria skolor; den
sattes i verkställighet följande år och 1851 förordna-des en inspektör öfver dessa skolor. För att visa
folkskolornas hastiga tilltagande under de födande 19 åren, skola vi jemföra den första skolrapporten 1851 med
den år 1870.

1851. 1870.

Antal skoldistrikter 13 2,625

„ skolhus 5 2,119

Skolhusens värde doll. 2,500, doll. 1.582,507

Elever mellan 5 och 21 år 350 155,767

Skolväsendet ordnades på annat sätt 1862, då en ny

lag fastställdes, som ännu vidmakthålles. Deras framsteg och närvarande tillstånd ses af följande:

1863. 1870.

Antal skoldistrikter 1,645 2,625

» personer mellan 5 och 21 år 64,819 155,867

„ elever (som bevista skolan) 38,677 110,590

„ lärare 1,636 4,111

Utbetald aflöning till lärarne doll. 73,308 doll. 432,443

Antal skolhus 880 2,119



Deras värde doll. 160,591 doll. 1,582,507.

I dessa skolor undervisas alla barn fritt i engelska språket, historia, geografi, räkning och andra vanliga ämnen,
och dessa anses så goda, att till och med i städerna sällan finnas några privata Skolor Särskildt
religionsundervisning lemnas ej i dessa skolor, alldenstund de stå under statens vård, och stat och kyrka äro der
åtskilda. Der<imot meddelas religionsundervisning dels i privata skolor för det ändamålet, men isynnerhet i de s.
k. söndagsskolorna, hvilka finnas i alla kyrkor och underhållas af de respektiva församlingarne.

En adertondedel af statens land tillhör dessa folkskolor, och uppgår till nästan 3 millioner acres, hvaraf endast en
åttondedel är såldt, och skolorna ega nu en fond af öfver 2 millioner dollars; från räntorna af denna grundfond
taga de sitt underhåll.

Unga fruntimmer äro vanligen lärarinnor i de allmänna skolorna. Erfarenheten har visat, att de äro härtill mera
lämpliga, än män. De erhålla här skolor terminvis efter sina förtjenster och kunskaper.

Befolkningens karaktär.

Befolkningen i denna stat består hnfvudsakligen afinfödda Amerikanare, uppvuxna p& sina farmar i de gamla
staterna, i verkstäderna och skolorna samt af den härdade skandinaven och tysken från de gamla ländernas
landsorter, från hemmet vanda vid hårdt arbete och goda seder, och häri ligger nyckeln till karakteren hos den
befolkning, som lagt grundvalen till denna nordvesterns stora och betydelsefulla stat.

Laglydnad, kärlek till ordning och anständighet, säkerhet till lif och egendom, social jemnlikhet, arbetsamhet och
nykterhet samt en djup religiositet, förenad med den största tolerans och respekt för andras åsigter, utgöra huf-
vuddragen af befolkningens karakter.

Minnesotas brottmålsstatistik, jemförd med andra staters, talar betydligt till den förras fördel. Antalet dömde
brottslingar utgör i Ohio en på 1,950 innevånare, i New York en på 884, i Massachusetts en på 1,900 och i Min»
nesota en på 3,854, och jag kan med verklig stolthet omnämna, att ingen skandinav för närvarande finnes i
statens fängelse.

Minnesota har inga rika guldgrufvor eller tillbjuder ej den liknöjde, obetänksamme eller förfallne, goda dagar;
och när de rike ej kunna förmå sig att utbyta beqväm-ligheten i sina palatser mot gränsbons mödosamma lif,
tveka äfven de, som utgöra den andra ytterligheten i samhället och för hvilka brottet blifvit en födkrok, att afstå
från de för dem stora fördelarne af stadslifvet.

Den mängd invandrare, som nedsätta sig härstädes, består således af flitige, företagsamme och förståndige
personer, som dels hafva sparat sina medel för att förbättra sin egen ställning och försäkra sina barns framtid, dels
räddat något vid inträffade ekonomiska motgångar.

Dessa medföra sin flit, sparsamhet och ordningskärlek och nedlägga i sitt nya hem lärdomens och religionens
grundsatser, Yid sidan af groft hopslagna blockhus och nästan samtidigt dermed resa sig små hus, som under de
första åren tjenstgöra dels som skolhus, dels som kyrka för olika trosbekännare, samt som samlingsplats för alla
slag af politiska möten. Efter några år gifva blockhusen vika för nätta boningshus, skolhuset ersättes af en vacker
byggnad, målad och försedd med förbättringar, och i närheten reser sig ett till Guds dyrkan invigdt
tempel.Betkattalig.

Upprätthållandet af det hela är naturligtvis i en ny och glest befolkad stat med små tillgångar dyrare, än i en äldre
och rik kommun; Minnesota kan dock i detta afseende mäta sig med flera af de äldre staterna. Utom i några af de
större städerna äro skatterna lika låga der som i de äldre staterna. Hela statsskatten är endast en half cent för
hvarje dollar af värderingssumman, och denna är alltid tilltagen lägre än det verkliga värdet. Skatterna i de olika
“counties“ och “towns“ äro olika, beroende af derstädes gjorda förbättringar, vägar, skolhus o. s. v., samt af de
kommunala ärendernas bättre eller sämre förvaltning.

All beskattning sker efter egendomsvärdet och ar hvarje person befriad från skatt för ett hundra dollars värde af
egendom.



Inga särskilda onus vidlåda jorden hvarken i form af knekteunderhåll eller kyrkotionde och dylikt och äro
skatterna jemförelsevis. isynnerhet för nybörjaren, högst obetydliga.

Fördelning af fast egendom.

Frågan om fördelningen af fast egendom har ett sär-skildt intresse, emedan det i högsta grad vidrör karakteren
och tendensen i nutidens civilisation. De, som icke hysa någon tillit till ett sådant regeringssätt, der folket sjelf
styrer, säga, att så länge der finnes plats och rådrum nog för befolkningen, skall det billiga priset på jorden och
öf-verflödet på lifsmedel ersätta de dåliga tiderna, men efter hand som de rike ovilkorligen blifva rikare och de
fattige fattigare, skola de stora sociala problemer, som skakat Europa, fordra sin lösning äfven i Amerika och
visa verlden dess verkliga ställning. Om än någon sanning ligger i dessa onda spådomar, så kan dock ickefol-kets
frihet eller civilisationen med allvar hotas i ett land, hvarest, på samma gång andra omständigheter äro lämpade
derefter, finnes vidsträckt och tilltagande egendomsfördelning ibland folket, och hvarest de, som odla landet,
äfven äro egare af detsamma och stifta de lagar, efter hvil-ka de regeras och sjelfva ombesörja de offentliga
angelägenheter, som angå dem. För att vidare belysa denna sak, torde följande tabell öfver egendomsegare i
Minnesota vara af intresse:Antal egendomsegare år . . . 1864 — 50,805 „ » , . . . 1869 - 73,121

hvilket visar en tillökning nnder fem år af 22,316 eller 43.9 procent.

Antal af odlade egendomar år 1864 — 23,787

1869 - 45,740

alltså en tillökning nnder fem år af 21,953 eller 92.2 procent, hvilket visar att på samma gång antalet af egen-
domsegare har ökats 43.9 procent har landets utveckling skridit framåt med 92.2 procent eller mera än dubbelt så
hastigt.

Värdet af privata egendomar år 1870 enligt då gällande försäljningspris var som följer:

Landets värde utom städerna doll. 91,000,000 Stadslotter ........ 40,000,000

Fast egendom......... . . 131,000,000

Lös » .......... 69,000,000

200,000,000.

Iritagelselagen.

De fattige skandinaver, som hemma varit nog olyckliga att till följe af sin fattigdom falla i lagens händer, och
som genom utpantning blifvit beröfvade icke allenast deras lilla egendom utan äfven alla möjliga utvägar att
förvärfva sig sitt uppehälle och försäkra sig om en god framtid, böra isynnerhet veta att uppskatta Minnesotas
liberala “Exemptionslag“ (Fritagelselag).

På det att ingen må tillfölje af skuld, hvilken oftast är åsamkad genom sjukdom eller annan olycka, bringas till
tiggarstafven, så har staten fastställt en lag, hvarige-nom följande tillhörigheter fritagas från utmätning eller
beslag näml.:

Det hus och den grund (ej öfverstigande en lott i stad eller 80 acres på landet) som familjen bebor. Böcker, familj
ep or trä 11 er och musikaliska instrumenter.

Alla gångkläder, säng och sängkläder, kakelugn och köksredskap hvilka begagnas af familjen, samt alla andra
husgerådssaker till ett värde af 500 dollars.

3 kor, 10 svin, 2sne oxar, 1 häst, 20 får, vagn, slä-da, plog och andra åkerbruksredskap er.Lifsmedel för
g&ldenären och hans familj för ett &r.

Handtverkarens verktyg och instmmenter, samt ma-terialieförr&d till ett värde af 400 dollar, en symaskin.

Vidare till utsäde: 50 bushels hvete, 50 dito hafre, 5 dito potatis och 1 dito mais.



Häraf synes, att en man, alltid har nog för sitt lifs-

uppehälle äfven om kreditorerna förfölja honom till det yttersta. Det följer dock af sig sjelf, att dessa saker ej äro
undantagna från försäljning, då egaren frivilligt pantsatt dem. Det är emellertid icke ovauligt, att bedragare draga
fördel af lagens liberala bestämmelser, för att undgå att betala ådragen skuld; men hvilken lag är ej föremål för
missbruk och isynnerhet den, hvars bestämmelser hafva till föremål barmhertighet och välgörande, att den i
allmänhet är nyttig, derom råder intet tvifvel.

Barmhcrllghets anstalter.

Staten har på ett särdeles liberalt sätt dragit försorg om de fattigas underhåll och vård. En vacker byggnad är
uppförd i Faribault och är försedd med alla nödvändighetsartiklar för döfvas, stummas och blindas uppfostran
och underhåll. År 1870 funnos i denna anstalt 85 e-lever.

Ett stort hus liknande ett palats är uppfördt i St. Peter för sinnessjukas underhåll och behandling; 206 af dessa
olyckliga funno här år 1870 ett godt och behagligt hem och en utmärkt läkarevård.

Emellan Minneapolis och St. Paul är en anstalt uppförd, för att der uppfostra och söka förbättra sådana barn*
som, till följe af vanvård och bristande tillsyn i hemmet, hafva uppfött sig illa och brutit statens lagar. De lära här
åtskilliga handtverk, samt jordbruk.

Byar och storre städer.

St, Paul, statens hufvudstad och betydligaste handels* plats, har ett skönt läge på höjderna vid Mississippiflo-
dens östra brädd. Folkmängden är nu 22,000 af hvilka

1,560 äro skandinaver, som här hafva kyrkor och prester; mänga skandinaver här äro egna handlande eller
yrkesid-kare. Staden har en mängd vackra kyrkor, hoteller, samt andra offentliga och privata byggnader. Här
drifves en betydlig handel med olika delar af staten, och sjujernvägar hafva sitt utlopp från staden.Ångbåtar, som
under tiden från April till December oupphörligt besöka staden, gifva åt densamma ett särdeles lifligt ntseende.
Hvaije dag under sommaren kan man se från två till sex ångbåtar vid landningsplatsen. År 1849 organiserades
Minnesota till ett territorium och St. Paul, då nyss anlagd, blef dess hufvudstad; vid slutet af året hade
folkmängden stigit till 400 innevånare; och efter den tiden har staden oupphörligt tilltagit både i anseende till
innebyggarnes antal och i välstånd och ryktbarhet. En mängd af varor försäljas här, och man uppskattar allt e-
gendomsvärdet till öfver 7 millioner dollars. Omgifningen $r särdeles vacker, och de rika omvexlingarne i
landskapet,. som utmärker hela Mississippidalen, framställer för åskådaren många natursköna ställen.

MmnsapoUi, statens vigtigaste fabriksstad och i anseende till innebyggarnes antal näst största stad, ligger vid
Mississippis vestliga brädd, 10 mil från St. Paul; här är det mäktiga St Anthonyfället beläget, hvilket lemnar
drifkraft åt en mängd fabriker af alla slag. Fallet är beläget 2,150 mil från flodens utlopp i den Mexikanska
hafsviken och 300 mil från dess källor. Staden har nära 14,000 innevånare och tillväxer med hvaije år; dess
handel med fahrikater sträcker sig öfver alla de nordvestliga staterna, och den är omgifven af rika och väl odlade
åkerfält. Omgifningen är särdeles vacker. Af innevånarnes antal äro 2,193 skandinaver.

JhihUh är en nyanlagd stad vid Superiorsjön och utgör ändpunkten för Lake Superior & Mississippi, samt norra
Pacific jernvägarne. Oaktadt den är endast 2 år gammal, har den dock redan öfver 4,000 innevånare och är utan
tvifvel bestämd att med tiden blifva en af statens och landets vigtigaste städer. Den har en god hamn, som
beständigt förbättras, och skall inom kort tid blifva Minnesotas vigtigaste utskeppningsplats. Stora ång- och
segelfartyg afgå härifrån till hamnar vid landets öfriga insjöar.

St. Anthony beläget straxt bredvid Minneapolis och förenad med densamma genom en präktig hängbro öfver
Mississippifloden, har äfven många fabriker och öfver 5,000 innebyggare. Den utgör nästan en stad med
Minneapolis, fastän de ännu ej äro förenade under samma styrelse.

Hastings, Red Wing, Lake City, Wasbashaw och Wu nona äro stora och florerande städer vid Mississippi ne-



3danför St Paul; hyar och en af dessa städer hafva flera tusen innevånare och en mängd åkerbruksprodukter
utskeppas från dem.

Stilhoater; vid St. Croixfloden, är en blomstrande plats, som drifver betydlig trävaruhandel.

Anoka, vid Rum Rivers utlopp i Mississippi, har omkring 1,500 innevånare, som hufvudsakligen sysselsätta sig
med trälastning och tunnbindarearbete.

Utom dessa finnas äfven många andra städer och sådana uppkomma öfverallt utåt floderna och jernbanorna, ofta
liksom genom ett trollslag. Det ena året reser man genom en del af landet och finner endast en ödemark, det
följande året träffar man kanske på samma plats en vacker stad med flere hundra innevånare, präktiga skolor och
snygga kyrkor, handelsbutiker, hoteller, fabriker m. m. samt många hundrade flitiga och lyckliga menniskor.
Sådant är lifvet i vestern.

Många af dessa städer skola tillväxa och blifva mycket stora, andra deremot komma ej längre än de redan äro.
Vid val af en sådan plats till sitt framtida hem, bör man noga öfverväga alla de naturens och äfven andra fördelar
densamma har att erbjuda, och välja den, som har störst utsigt till tillväxt och framgång.

Klimat.

Den vigtigaste frågan för invandraren vid valet af ett hem är ovilkorligen klimatet, om det är friskt och behagligt,
samt om det är lämpligt, för frambringande af lifvets förnödenheter. Hvad nöje har han af sköna och fruktbara
trakter, när sjukdom regelmässigt hvarje år hemsöker hans hus, när han förlorar sina käraste, eller hvilken nöd
och elände skulle ej drabba hans familj, om han sjelfvore den, som först dukade under för klimatfebern i det land,
der han under stora förhoppningar börjat skapa sig ett eget hem? Minnesota har inga sådana klimatfebrar, hvar-
före jag också med trygghet kan rekommendera det till mina landsmän.

Hvar och en vet, att man beräknar ett lands klimat efter dess läge under olika breddgrader, men härifrån e-ga
många afvikelser rum beroende på, om det är kust eller fastland, hög- eller lågland, samt på dess tillgång på skog,
sjöar eller floder. Ehuru Minnesota ligger under samma breddgrad, som Frankrike och värmen under som-maren
är lika stark som i södra Frankrike ock Italien, är dock vintern lika sträug, som i mellersta delen af Sverige.
Sommaren är således tillräckligt varm för mals och andra sädesslag; vintern» ehuru kall, är dock behagligare än i
de närgränsande staterna nnder en sydligare breddgrad, dels derigenom att ett ständigt snölager betäcker marken,
dels genom den för Minnesota egendomliga,-torra, rena och klara luften. För dessa lyckliga förhållanden har
Miunesota att tacka sin höga belägenhet och sin tillgång på skog och rinnande vatten. För att gifva läsaren en
mera bestämd föreställning, vill jag bär bifoga några statistiska uppgifter från Minnesotas universitet, enligt
hvilka nnder fem år, från 1864 till 1869 medeltemperaturen under vintern var 13 grader öfver nollpunkten,*)
varierade mellan 16 grader öfver och 33 grader under densamma. Endast en gång under denna tid visade
termometern 40 grader under nollpunkten, men så stark köld räcker vanligen endast en dag. Medeltemperaturen
för sommaren var under samma tidslängd 69 grader, varierande mellan 60 och 100.

Årstiderna infinna sig ganska regelmässigt. I slutet af Mars visa sig förebud till våren, i det termometern stiger
till 30 grader och ett lätt regn fåller; snö och is försvinna, och jorden beredes så småningom för plogen. I April
stiger värmen till 46 grader, ymnigare regn faller och vextligheten begynner. Med vårens framskridande infinna
sig sydliga vindar med lätta regnbyar, som till en del underhållas genom den fuktighet, som uppstiger från statens
sjöar och floder, och så bildas öfvergången till den herrliga sommaren med sina varma dagar, men kyliga och
uppfriskande nätter, likväl utan den för vextlifvet så skadliga nattfrosten. Senare på året, efter hösten, hafva
viden s. k. "indiansommaren'1, som med sitt beständiga solsken och sin milda luft på ett egendomligt sätt
afsticker mot de bladlösa träden och den för öfrigt bortvissnade vegetationen. Denna eftersommar räcker till
slutet af November och öfvergår så småningom till en torr och klar vinter; den första snön blir sällan
qvarliggande, utan först vid slutet af December börjar slädföret och från den tiden är marken ända till vårens
inbrott betäckt med ett

*) Detla g radanlal, liksom alla följande, är beräknat efter Fahrenheits termometer, och ioke efter celcius.en till



två fot tjockt snölager. Snön faller dock fij på en gång utan litet i sånder och hopar sig sällan i drifvor, så att
kommunikationerna hindras. Endast ett par gånger under tio år har marken varit bar för några dagar under
vintern, men långvariga snöstormar ftro nästan okända.

I förhållande till medeltemperaturen kännes Minneso-tavinterns torra lnft mindre kall, än det fuktiga klimatet

flera grader sydligare. I början af Januari råder vanligen den starkaste kölden (från tio till 30 grader under
fryspunkten), som dock förmildras genom klara och lugna solskensdagar, och medan de sydligare staterna
hemsökas af regnstormar glädar man sig i Minnesota öfver molnfria dagar och lugna stjernklara nätter.

Det är allmänt bekant, att Minnesota med afseende på dess klimats sundhet står främst bland de förenade
staterna, hvarföre också tusentals sjuke resa dit för att återvinna sin helsa, ett mål, som ofta uppnås endast genom
att inandas den rena och friska luften. Från den fuktighet och de osunda ångor, som i så många för öfrigt
fruktbara stater framkalla febrar och lungsjukdomar, är Minnesota befriadt genom förut nämnda lyckliga
naturförhållanden; också är enligt Förenade Staternas officiella uppgifter dödligheteu mindre derstädes än i någon
annan stat.

Så till exempel dör årligen i staten Texas en på 64, i Kansas 1 på 74, i Illinois 1 på 88, i Iowa 1 på 93, i
Wisconsin 1 på 108, i Minnesota 1 på 155; dock bör man taga i betraktande, att Minnesotas befolkning till följe
af den ständiga invandringen består mest af ungt och friskt folk.

Man har ännu ej exempel på att höstfrost skadat den växande grödan med undantag af mais, men detta är ej heller
någon för staten vigtig produkt, dock uppnår äfven maisen de flesta åren en fullkomlig mognad.

Här voro mycket annat af stort intresse, rörande staten Miunesota, att omtala, men då afsigten med denna be*
skrifning ej är att skildra staten i allmänhet, utan sär-skildt de landsträckor, deri belägna, hvilka tillhöra Lake
Superior och Mississippi jernvägskompäniet, nödgas jag af-bryta med den allmänna beskrifningen och i det
följande särskildt omtala dessa landsträckor.

Lake Superior & Mlississippi Jernvägen.

Oaktadt de stora framsteg den civiliserade verlden och aldra mest Nord Amerika gjort nnder de sednare tjugo
åren för att lätta kommunikationen medelst jernvägars anläggande, har dock erfarenheten klart bevisat att
vattenkommunikationen är och måste alltid blifva den billigaste och således mest anlitad för tunga varor, såsom
spannmål, timmer, jern och andra landtprodukter; följaktligen äro segelbara floder och sjöar inom b varje land af
oberäknelig stor fördel. Nord Amerika är onekligen den bäst lottade verldsdel i detta hänseende och jag vill
särskildt påpeka att staten Minnesota och i synnerhet den ofvan-nämnda jernvägen utgör förbindelsen emellan
verldens största vattenvägar inom fastlandet. Staden St. Paul, Minnesotas hufvudstad, utgör ändpunkten för
seglationen på Mississippifloden, denna jätteflod, som genomlöper tio af A-merikas största stater, och är segelbar
för stora fartyg fr&n St Paul till New Orleans vid Mexikanska viken, en distans af öfver 2,000 engelska mil.

Staden Duhah i Minnesota belägen vid vestra ändan af Superior sjön utgör ändpunkten af verldens största in-sjö-
segelled, näml. den kädja af de stora sjöarna Superior, Huron, Erie och Ontario, hvars vatten genom den segel-
bare St. Lorenzfloden och viken utrinna i Atlantiska haf-vet vid nordöstra kusten af Förenta Staterna.

På dessa båda segelléder skola den rika vesterns produkter oeh haturalster transporteras till hafvet förattder-öfver
utgå till alla verldens folk och länder.

Den ifrågavarande Lake Superior och Mississippi jernvägen med en längd af 155 engelska mil sammanbinder
dessa stora segelleder.

Medförande karta öfver nordöstra delen af Minnesota gifver läsaren ett begrepp om vägens läge och riktning; den
utgår, som man ser, från St Paul och står vid White Bear, 12 mil från St Paul, i förbindelse med en annan jernväg
till Stillwater vid St Croix floden, och en annan till Minneapolis vid Mississippi floden.



Från White Bear går den vidare i nordlig riktning och bildar stationerna Centerville, 17 mil från St Paul, Forest
Lake, 25 mil, Wyoming, 30 mil, North Branch, 42 mil, Rush City, 54 mil, Pine City, 65 mil, Hinckley, 77 mil,
Kettle River, 95 mil, Moose Lake, 110mil, Thomson, 131 mil. (i närheten af denna station Sr förbindelsen med
Norra Pacific jcrnvftgeo), Fond du Lac, 139 mil, Oneota, 150 mil och uppnår derpå Duluth vid Superiorsjön, 155
mil från St. Panl.

Vid St. Panl står denna bana tillika i förbindelse med sju andra jernvägar, som i alla riktningar genomskära landet
och genom deuna stå i förbindelse med de stora in sjö ar ne, och nära Duluth står den i förbindelse med den nu
påböijade Norra Pacific jernvägen, som i en nord-vestlig riktning kommer att genomskära hela Amerikas vestra
fastland till Stilla hafvet med en längd af öfver 2,000 mil.

Man kan således gerna säga att Lake Superior och Mississippi jernvägen är för landtmanuen den vigtigaste och
nyttigaste af alla inom staten om icke inom alla de nordvestra staterna, och att den måste verka högst fördelaktigt
på hela nordvesterns och särskildt på det angränsande landets utveckling.

Kompaniets Land.

Det land, som tillhör detta jernvägskompani, utgör nära en million acres jord, af hvilket ungefär en femtedel är
passande för jordbrak.

Utåt den nordliga halfparten af jernvägen, är det u-teslutande bevuxet med stora furu- och björkskogar, men
innan man uppnår dessa, finnas mindre skogsgrupper af ek, björk« löun, ask och alm, oinvexlande med åtskilliga
ängar och fruktbara odlingsfält.

Jag viil särskildt fästa uppmärksamhet på, att den bästa delen af den jord som utbjudes till settlaren är beväxt med
skog, såsom ek, lönn, asp, ask m. fl. sorter, och är derför ej så lätt att odla som slättlandet, hvilket finnes på
många andra ställen i vestern — de derföre, som qj äro vanda vid skogland utan tro sig skola trifvas bäst på
slättbygd eller s. k. prairieland böra ej tänka på att ansluta sig till de påtänkta kolonierna, utan kunna de finna för
sin smak lämpliga platser på andra ställen i Minnesota, vester om Mississippi floden, utmed Saint Paul & Pacific
och Norra Pacific jernvägarne.

Jag tror mig dock kunna visa att isynnerhet för den fattige nybörjaren, som saknar medel att drifva jordbruk i
större skala, äro dessa skogland de fördelaktigaste. mil, Thomson, 131 mil. (i närheten af denna station Sr
förbindelsen med Norra Pacific jcrnvftgeo), Fond du Lac, 139 mil, Oneota, 150 mil och uppnår derpå Duluth vid
Superiorsjön, 155 mil från St. Panl.

Vid St. Panl står denna bana tillika i förbindelse med sju andra jernvägar, som i alla riktningar genomskära landet
och genom deuna stå i förbindelse med de stora in sjö ar ne, och nära Duluth står den i förbindelse med den nu
påböijade Norra Pacific jernvägen, som i en nord-vestlig riktning kommer att genomskära hela Amerikas vestra
fastland till Stilla hafvet med en längd af öfver 2,000 mil.

Man kan således gerna säga att Lake Superior och Mississippi jernvägen är för landtmanuen den vigtigaste och
nyttigaste af alla inom staten om icke inom alla de nordvestra staterna, och att den måste verka högst fördelaktigt
på hela nordvesterns och särskildt på det angränsande landets utveckling.

Kompaniets Land.

Det land, som tillhör detta jernvägskompani, utgör nära en million acres jord, af hvilket ungefär en femtedel är
passande för jordbrak.

Utåt den nordliga halfparten af jernvägen, är det u-teslutande bevuxet med stora furu- och björkskogar, men



innan man uppnår dessa, finnas mindre skogsgrupper af ek, björk« löun, ask och alm, oinvexlande med åtskilliga
ängar och fruktbara odlingsfält.

Jag viil särskildt fästa uppmärksamhet på, att den bästa delen af den jord som utbjudes till settlaren är beväxt med
skog, såsom ek, lönn, asp, ask m. fl. sorter, och är derför ej så lätt att odla som slättlandet, hvilket finnes på
många andra ställen i vestern — de derföre, som qj äro vanda vid skogland utan tro sig skola trifvas bäst på
slättbygd eller s. k. prairieland böra ej tänka på att ansluta sig till de påtänkta kolonierna, utan kunna de finna för
sin smak lämpliga platser på andra ställen i Minnesota, vester om Mississippi floden, utmed Saint Paul & Pacific
och Norra Pacific jernvägarne.

Jag tror mig dock kunna visa att isynnerhet för den fattige nybörjaren, som saknar medel att drifva jordbruk i
större skala, äro dessa skogland de fördelaktigaste.Be landsträckor, som tillhöra detta kompani, äto mycket väl
vattnade af talrika floder, bäckar och sjöar. Sjö-arne äro mycket vackra och fiskrika; flere af floderna bilda
utmärkta vattenfall, isynnerhet vid St. Louis floden, belägen vid norra ändan af banan, finnes en läng serie af fall
tjenliga till fabriksdrifning. Utefter den sydliga half-van at banan äro rika naturliga ängar, som lemna ett
förträffligt hö och då naturligt gräsbete finnes i stort öfver-flöd nästan öfverallt, är den delen särdeles passande
för boskapsafvel.

Af jordmån finnes olika slag, men hufvudsakligen består den af en sandblandad rik svartmylla från en till tre fot
4jup med underlag af lera på den bästa jorden, hvil-ken i allmänhet är beväxt medlöfskog; särskildt bör märkas
att all jordm är stentri

Såsom ett bevis på jordens bördighet i dessa trakter vill jag här meddela ett utdrag af ett offentliggörande i St
Pauls tidningar öfver expositionen af landtraannapro-dukter inom Minnesota för förra året:

*Bländ de artiklar, som isynnerhet ådrogo sig uppmärksamhet voro produkter från landet utåt Lake Superior och
Mississippi jemmgen emellan St. Paul och Duluth nämligen en ofantlig pumpa vägande 120 rödbetor 17 JT, kål
30 JX hufvudet, på samma gång som turnips, raoröt* ter, kålrötter, lök, potatis etc. af betydlig storlek och ett
vackert utseende äro synliga i störa qvantiteten Profver-na på mais, hafre och vinterhvete äro fullt jemförliga med
dem från någon annan trakt af nordvestern“.

Vid Förenta Staternas allmänna landtbruksutstSllning i fjol tog äfven produkter från dessa land första priset

Kompaniets eganderått till jorden.

Inom Förenta Staterna tillhör all jord ursprungligen regeringen. Regeringen afstår. den åt enskildta personer eller
bolag på åtskilliga sätt, dels till salu åt nybyggaren mot ett ringa pris under den så kallade preemtion lagen, dels
till skänks, mot vilkor att innehafvaren bebor det i fem år under den så kallade homestead lagen, dels skän-kes
större sträckor till enskilda stater, korporationer och bolag, för befrämjande af högre läroverk, folkskolor ocb
nyttiga förbättringar inom landet.

I sednare ändamål har .det blifvit brukligt att då ettenskildt kompani åtagit sig att bygga och underhålla en
jemvåg i någon af de nya och glest befolkade staterna har det af regeringen erhållit en viss del af jorden inom en
större landsträcka till hjelp för vågens byggande.

På detta sätt uppkomma de s* k. jernvägslanden och så har äfven detta kompani erhållit sin jord af regerin-gen.*)

Lake Superior & Mississippi jernvägskompaniet har i likhet med de flesta andra jernvägskompanier i vestern af
regeringen erhållit till skänks såsom hjelp åt vägens byggande hvar annan sektion af landet inom ett område af 17
mils bredd på hvar sida om banan och erbjuder nu detta land åt nybyggaren till ett mycket lågt pris och på de
mest förmånliga vilkor, som härefter kommer att omtalas.

Kompaniets egande rätt till landet är således fullkomlig och erhåller köparen deraf fnll fastighet i detsamma för
evärdeliga tider. Det öfriga landet längs med jern-vägen, näml. hvarannan sektion, som ej blifvit skänkt till
kompaniet är redan nästan helt och hållet upptaget af nybyggare, mest svenskar, så att kolonisten, som köper
jern-vägsland, ej behöfver bosätta sig i ödemarken utan i närheten af en fullbordad jernväg och midt ibland



svenska settlementer.

Landets närhet till god afsättningsort.

I sådana tider, som de närvarande, då landtmannen kan sägas endast erhålla ett mindre pris för sina produk-

*) Regeringen har antagit ett ganska enkelt system vid det allmänna landets mätning, hvarigenom det &r IfiU lör
en ooh hvar att benämna med visshet hvitket gifvet jordstycke som helst, så att det kan på de allmfinna kartorna
igenkännas utan bitråde af särskildt landtm&tare

Två hufvudlinier äro nämligen först bestämda, den ena från öster Ull venster, som kallas baslinjen, den andra
från norr Uti söder, som kallas meridianlinien.

Mätningen tillgår sedan sä, att paralella linier med dessa hufvudlinier dragas på sex mils afstånd från hvarandra,
hvi!ket har till följd att landet delas i fyrkantiga rutor med sex mil på hvarje sida. Dessa rntor kallas lownship.

Townships äro åter delade i 36 lika delar, aom kallas sek* tioner; hvarje sektion är således en mil i fyrkant oeh
innehåller 640 acres. Sektionerna äro åter delade i fyra lika delar, qvarter, innehållande hvardera 160 acres och
dessa åter i fyra delar, innehållande 40 acrei» allt i fyrkant* enskildt kompani åtagit sig att bygga och underhålla
en jemvåg i någon af de nya och glest befolkade staterna har det af regeringen erhållit en viss del af jorden inom
en större landsträcka till hjelp för vågens byggande.

På detta sätt uppkomma de s* k. jernvägslanden och så har äfven detta kompani erhållit sin jord af regerin-gen.*)

Lake Superior & Mississippi jernvägskompaniet har i likhet med de flesta andra jernvägskompanier i vestern af
regeringen erhållit till skänks såsom hjelp åt vägens byggande hvar annan sektion af landet inom ett område af 17
mils bredd på hvar sida om banan och erbjuder nu detta land åt nybyggaren till ett mycket lågt pris och på de
mest förmånliga vilkor, som härefter kommer att omtalas.

Kompaniets egande rätt till landet är således fullkomlig och erhåller köparen deraf fnll fastighet i detsamma för
evärdeliga tider. Det öfriga landet längs med jern-vägen, näml. hvarannan sektion, som ej blifvit skänkt till
kompaniet är redan nästan helt och hållet upptaget af nybyggare, mest svenskar, så att kolonisten, som köper
jern-vägsland, ej behöfver bosätta sig i ödemarken utan i närheten af en fullbordad jernväg och midt ibland
svenska settlementer.

Landets närhet till god afsättningsort.

I sådana tider, som de närvarande, då landtmannen kan sägas endast erhålla ett mindre pris för sina produk-

*) Regeringen har antagit ett ganska enkelt system vid det allmänna landets mätning, hvarigenom det &r IfiU lör
en ooh hvar att benämna med visshet hvitket gifvet jordstycke som helst, så att det kan på de allmfinna kartorna
igenkännas utan bitråde af särskildt landtm&tare

Två hufvudlinier äro nämligen först bestämda, den ena från öster Ull venster, som kallas baslinjen, den andra
från norr Uti söder, som kallas meridianlinien.

Mätningen tillgår sedan sä, att paralella linier med dessa hufvudlinier dragas på sex mils afstånd från hvarandra,
hvi!ket har till följd att landet delas i fyrkantiga rutor med sex mil på hvarje sida. Dessa rntor kallas lownship.

Townships äro åter delade i 36 lika delar, aom kallas sek* tioner; hvarje sektion är således en mil i fyrkant oeh
innehåller 640 acres. Sektionerna äro åter delade i fyra lika delar, qvarter, innehållande hvardera 160 acres och
dessa åter i fyra delar, innehållande 40 acrei» allt i fyrkant*ier, är en egendom i närheten till god afsättningsort af
största förmån. Det betalar sig icke så väl na som förr, att gå långt nt åt prairierna, der upplöja ett större antal



acres jord och odla hvete, då priset derpå fir så lågt, att nästan halfva betalningen derför åtgår till
transportkostnader; deremot betalar det sig vida mer, att småningom odla en farm .utan några större
penningeutlägg och ' odla åtskilliga slag produkter, såsom mais, hvete, potatis och trädgårdssaker, lägga sig vinn
om kreatursafvel och tillverkande af smör och ost, samt dessutom .hafva en del fjäderfä, hvilka alltid lemna en
liten inkomst och dock icke ftro kostbara att .underhålla.

Att på detta sätt bruka en farm kan låta. sig göra, d& man har en god afsättningsort, och sådane finnas utåt Lake
Superior & Mississippi jernvägen. Här är icke allenast St. Paul, en stad med 22,000 innevåhare, hvarest alla slags
produkter och på alla tider af året kunna säljas, utan äfven många smärre platser utåt jernvägen och så Duluth, en
stad, som redan har Öfver 4,000 innevånare, • och som är i stadig tillväxt. I närheten af denna stad finnes icke
något odlingsland, hvarföre alla de landtman-naprodukter, som der förbrukas måste köpas af jordbrukarna längs
Snperior jernvägen eller ock från södra delen af Minnesota. Det är dérftfre tydligt, att jordbrukaren kan här
erhålla ett högre pris för sina produkter och finna en lättare a&ättning för dem, än som är möjlig på nå-gon annan
plats i staten, äfvensom hvete och andra produkter, hvilka afsättas i östern och i Europa alltid skola betalas högre,
ju närmare farmen är belägen Duluth, som kommer att blifva hufvudplatsen för statens hveteutskepp-niog,
emedan derigenom besparas en lång och kostbar jern-vägsfrakt. Landet utåt Lake Superior & Mississippi
jernvägen har således det företrädet framför andra platser i staten att ligga närmast en god afsättnings- och
utskeppningsort.

Godt land för boskapsafrel.

Från stationen Wyoming och vester från jernvägen upp till North Branch, äfven i den nordliga delen, emellan de
stora skogarne och föröfrigt spridda öfverallt omkring i landet utmed denna jernväg, finnas de för kreatursafvel
mest passande farmar i Minnesota. Här finnas

4ängar och slotterfält i öfverflöd, hvilka frambringa vildt foder af den bästa beskaffenhet De talrika småsjöarne,
bäckarne vch elfvarne gifva en ymnig tillgäng p& friskt vatten, hvilket är ett nödvändigt vilkor för kreaturens
välbefinnande och trefnad. Många låta deras boskap gå ute omkring höstackarne hela vintern, men, om de skola
trif-vas väl böra de dock hafva tillräckligt skydd mot vinterkylan.

På prairien kan detta icke så lätt låta sig göra, e-medan man måste hemta timmer så långt ifrån; men här, hvarest
man har tillräckligt skog och nära vid handen, kunna simpla skjul byggas för en ringa kostnad, hvilka kunna
blifva både varaktiga, varma och till stor nytta för kreaturen.

Hvatje år införes till Minnesota en hel del boskap och kött, emedan man ännu icke riktigt lagt sig på denna gren
af landtbruket, och följaktligen kunna kreatur med lätthet säljas här* hemma och betalas med högt pris, likaså äro
alla slags mejeriprodukter mycket lönande för jordbrukaren, och i dessa trakter isynnerhet, hvarest ymnigt
gräsbete och tillräckliga höslotter finnas, vill jag särskildt råda nybyggaren att egna sig åt denna del af jordbruket

Godt odlingsland.

Det bästa odlingsland i denna del af staten och vid denna jernväg finnes på sträckningen från North Branch till
norr om Rush City, vester om jernvägen i Isanti och Chisago counties samt vest och nordvest om dessa.

I denna trakt finnes visserligen jord af både sämre och bättre beskaffenhet och är den derföre delad i fyra klasser,
med m dollar pr acre skilnad på hvarje klass, dock är största delen af landet i närheten af Rush City och uppåt
Rush floden af den bästa beskaffenhet, det består af god svart mylla på lerbotten, är fullt lika godt som det bästa
prairieland i staten, och i stånd att frambringa det.bästa vinterhvete.

Goda höslotter räknas äfven till törsta klassens jord.

Det sämre landet är beväxt med småskog, mest ek, det är lätt att odla, ock frambringar mais, potatis, träd-
gårdssaker och andra lättare sädesarter, af den bästa beskaffenhet — men är för mycket sandblandadt för hvetes*



* odling. ängar och slotterfält i öfverflöd, hvilka frambringa vildt foder af den bästa beskaffenhet De talrika
småsjöarne, bäckarne vch elfvarne gifva en ymnig tillgäng p& friskt vatten, hvilket är ett nödvändigt vilkor för
kreaturens välbefinnande och trefnad. Många låta deras boskap gå ute omkring höstackarne hela vintern, men,
om de skola trif-vas väl böra de dock hafva tillräckligt skydd mot vinterkylan.

På prairien kan detta icke så lätt låta sig göra, e-medan man måste hemta timmer så långt ifrån; men här, hvarest
man har tillräckligt skog och nära vid handen, kunna simpla skjul byggas för en ringa kostnad, hvilka kunna
blifva både varaktiga, varma och till stor nytta för kreaturen.

Hvatje år införes till Minnesota en hel del boskap och kött, emedan man ännu icke riktigt lagt sig på denna gren
af landtbruket, och följaktligen kunna kreatur med lätthet säljas här* hemma och betalas med högt pris, likaså äro
alla slags mejeriprodukter mycket lönande för jordbrukaren, och i dessa trakter isynnerhet, hvarest ymnigt
gräsbete och tillräckliga höslotter finnas, vill jag särskildt råda nybyggaren att egna sig åt denna del af jordbruket

Godt odlingsland.

Det bästa odlingsland i denna del af staten och vid denna jernväg finnes på sträckningen från North Branch till
norr om Rush City, vester om jernvägen i Isanti och Chisago counties samt vest och nordvest om dessa.

I denna trakt finnes visserligen jord af både sämre och bättre beskaffenhet och är den derföre delad i fyra klasser,
med m dollar pr acre skilnad på hvarje klass, dock är största delen af landet i närheten af Rush City och uppåt
Rush floden af den bästa beskaffenhet, det består af god svart mylla på lerbotten, är fullt lika godt som det bästa
prairieland i staten, och i stånd att frambringa det.bästa vinterhvete.

Goda höslotter räknas äfven till törsta klassens jord.

Det sämre landet är beväxt med småskog, mest ek, det är lätt att odla, ock frambringar mais, potatis, träd-
gårdssaker och andra lättare sädesarter, af den bästa beskaffenhet — men är för mycket sandblandadt för hvetes*
* odling.Emellan stationerna Hinckley och Kettle River isynnerhet utmed Ketfle floden, finnes äfven mycket
godtland beväxt med ék, björk och' alm, med ypperliga höslotter långs flöden.

Mången större landsträckor i dessa trakter firo särdeles lämpliga för jordbruket och särskildt för boskaps-afvelri.
På dessa ställen är ännu knappt något bebygdt och smärre kolonier, som skulle önska nedsätta sig der, kunna
erh&lia land till ännu billigare priser än i trakten omkring Rush City.

På hvad vilkor land kan erhållas.

Landet säQes endast till verkliga settlare i stycken af 40 eller 80 acres till hvar familj antingen mot kontant
betalning eller ock på lång betalningstid.

Priserna på jorden äro från 3 till 7 dollars pr acres allt efter landets beskaffenhet och distans från jernbanan, så att
t ex. första klassens jord, beläget en half svensk mil från jernbanan, kostar i medeltal 5 k 6 dollars pr acre, och en
svensk mil från jernbanan 4 å 5 dollar pr acre samt billigare i proportion om det är längre aflägset från banan. —
Andra, tredje och Qerde klassens jord är billigare, såsom förut är nämndt.

Den vanliga betalningstiden är på åtta år med sju .procents ränta, betalbar årligen i förskott.

Köparen kan erhålla följande betalningsvilkor • t. ex. 40 acres land, som kostar 5 dollars pr acre, gör 200

dollar. Kapital Intresse. Totalsumman. l:sta året vid.in- köpet doll. 4. doll 13.72. doll. 17.72. 2:drå året 10. 13.02.
23.02. 3:4je , 31. 10.85. 41.85. 4:de > 31. 8.68. 39.68. 5:de „ 31. 6.51. 37.51. 6:te „ 31. 4.34. 35.34. 7:de „ 31.
2.17. 33.17. 8:de , 31. -- 31.00.



Som det synes är afbetalningen på kapitalet minst de två första åren; detta är gjordt på det att köparen må kunna
använda det mesta af sina penningar till inköp af kreatur m. m. och först börja göra den hufvudsakligaste Emellan
stationerna Hinckley och Kettle River isynnerhet utmed Ketfle floden, finnes äfven mycket godtland beväxt med
ék, björk och' alm, med ypperliga höslotter långs flöden.

Mången större landsträckor i dessa trakter firo särdeles lämpliga för jordbruket och särskildt för boskaps-afvelri.
På dessa ställen är ännu knappt något bebygdt och smärre kolonier, som skulle önska nedsätta sig der, kunna
erh&lia land till ännu billigare priser än i trakten omkring Rush City.

På hvad vilkor land kan erhållas.

Landet säQes endast till verkliga settlare i stycken af 40 eller 80 acres till hvar familj antingen mot kontant
betalning eller ock på lång betalningstid.

Priserna på jorden äro från 3 till 7 dollars pr acres allt efter landets beskaffenhet och distans från jernbanan, så att
t ex. första klassens jord, beläget en half svensk mil från jernbanan, kostar i medeltal 5 k 6 dollars pr acre, och en
svensk mil från jernbanan 4 å 5 dollar pr acre samt billigare i proportion om det är längre aflägset från banan. —
Andra, tredje och Qerde klassens jord är billigare, såsom förut är nämndt.

Den vanliga betalningstiden är på åtta år med sju .procents ränta, betalbar årligen i förskott.

Köparen kan erhålla följande betalningsvilkor • t. ex. 40 acres land, som kostar 5 dollars pr acre, gör 200

dollar. Kapital Intresse. Totalsumman. l:sta året vid.in- köpet doll. 4. doll 13.72. doll. 17.72. 2:drå året 10. 13.02.
23.02. 3:4je , 31. 10.85. 41.85. 4:de > 31. 8.68. 39.68. 5:de „ 31. 6.51. 37.51. 6:te „ 31. 4.34. 35.34. 7:de „ 31.
2.17. 33.17. 8:de , 31. -- 31.00.

Som det synes är afbetalningen på kapitalet minst de två första åren; detta är gjordt på det att köparen må kunna
använda det mesta af sina penningar till inköp af kreatur m. m. och först börja göra den
hufvudsakligasteafbetalningen sedan lian genom odling kan få en inkomst från jorden eller genom arbete hinna
förmena nog för sina årliga afbetalningar.

Köparen eger fritt att nftr som helst ifall han skulle önska det, inbetala hela återstående snmman oeh derige-nom
inbespara vidare ränta.

Betalar köparen kontant för sin jord på en gång vid inköpstiden göres betydlig rabatt.

Det må Tål märkas att de ofvan nämnda priserna äro satta så låga i afsigt att få landet snart bebygdt och od-ladt
och att kompaniet ej förbinder sig att 1411a samma priser längre än till den l:ste Augusti 1872. Skulle likväl
kompaniet anse för godt att höja priserna på det land, som d& är osåldt, så blir förhöjningen dock obetydlig; ty
afeigten är ej så mycket att sälja landet till högt pris, som att f& det odladt och bebygdt.

De land som ligga nära stadsplatser såsom Cambridge, Brunswick och andra, anses ej komma under den ofvan
bestämda prisuppgiften, utan komma de, på grund af sitt läge intill stadsplats, att kosta lika mycket som de,
hvilka ligga intill jernbanan.

Manufakturtillgångar, Skogshygge, Sågrerk m. m.

Såsom redan förut är nämndt, erbjuder trakten omkring denna jernväg så utmärkta tillgångar för manufakturdrift
att denna näringsgren kommer säkert att inom få år uppdrifras till en ganska hög punkt. Särskildt förmenar att
nämnas de stora vattenfallen, hvilka St Louis floden bildar vid stationen Thomson; denna station och nya stad är
belägen vid St Louis floden, 23 mil söder om Duluth och utgör föreningspunkten mellan Norra Pacific och Lake



Superior och Mississippi jernvägarne. Ett af verldens bästa vattenfall är beläget vid denna stad och kommer utan
tvifrel att inom få år göra denna plats till en af vesterns största manufakturstäder.

Från Thomson bildar floden en serie af fall, 8 mil i längd, med en sammanräknad höjd af 400 fot; vattenyo-lumen
utgör 2,500 kubikfot i sekunden och består följaktligen af omkring 113 hästars kraft Inom stadens gränser är
fallet 80 fot högt, gifvande 17,000 hästars kraft Floden banar sig väg, under många mil såväl ofvan som nedom
denna plats, genom solida lager af skiffer af okänd afbetalningen sedan lian genom odling kan få en inkomst från
jorden eller genom arbete hinna förmena nog för sina årliga afbetalningar.

Köparen eger fritt att nftr som helst ifall han skulle önska det, inbetala hela återstående snmman oeh derige-nom
inbespara vidare ränta.

Betalar köparen kontant för sin jord på en gång vid inköpstiden göres betydlig rabatt.

Det må Tål märkas att de ofvan nämnda priserna äro satta så låga i afsigt att få landet snart bebygdt och od-ladt
och att kompaniet ej förbinder sig att 1411a samma priser längre än till den l:ste Augusti 1872. Skulle likväl
kompaniet anse för godt att höja priserna på det land, som d& är osåldt, så blir förhöjningen dock obetydlig; ty
afeigten är ej så mycket att sälja landet till högt pris, som att f& det odladt och bebygdt.

De land som ligga nära stadsplatser såsom Cambridge, Brunswick och andra, anses ej komma under den ofvan
bestämda prisuppgiften, utan komma de, på grund af sitt läge intill stadsplats, att kosta lika mycket som de,
hvilka ligga intill jernbanan.

Manufakturtillgångar, Skogshygge, Sågrerk m. m.

Såsom redan förut är nämndt, erbjuder trakten omkring denna jernväg så utmärkta tillgångar för manufakturdrift
att denna näringsgren kommer säkert att inom få år uppdrifras till en ganska hög punkt. Särskildt förmenar att
nämnas de stora vattenfallen, hvilka St Louis floden bildar vid stationen Thomson; denna station och nya stad är
belägen vid St Louis floden, 23 mil söder om Duluth och utgör föreningspunkten mellan Norra Pacific och Lake
Superior och Mississippi jernvägarne. Ett af verldens bästa vattenfall är beläget vid denna stad och kommer utan
tvifrel att inom få år göra denna plats till en af vesterns största manufakturstäder.

Från Thomson bildar floden en serie af fall, 8 mil i längd, med en sammanräknad höjd af 400 fot; vattenyo-lumen
utgör 2,500 kubikfot i sekunden och består följaktligen af omkring 113 hästars kraft Inom stadens gränser är
fallet 80 fot högt, gifvande 17,000 hästars kraft Floden banar sig väg, under många mil såväl ofvan som nedom
denna plats, genom solida lager af skiffer af okänddjuplek lemnande förunderliga tillfällen till fasta men billiga
fördämningar.

Ett kompani är bildadt, och ämnar ofördröjligen börja draga nytta af fördelarne af denna vattenkraft.

Bottnen är särdeles Ijenlig för qvarnars anläggande, och blott ringa utgifter erfordras för grundvalars anbringande
åt fördämningar och maskinerier, emedan bottnen består af solid sten.

Nästan hvaije slag af manufakturtillverkning, som kan vara behöflig för en trakts tillväxt skall blomstra här.
Kraften är säker och kan tryggt, lätt och billigt tagas i åtnjutande. Afsättningsorten är obegränsad. Två stora
jernvägar, med en utsträckning af tusentals mil från vest till sydvest, med talrika bibanor skola kringsprida
produkterna och föra tillbaka billiga förnödenheter åt fabriksid-karen, Mississippi, som är segelbar till och med
förstora ängbåtar ända till St. Paul, är endast afiägsen 130 mil härifrån på samma gång som ändpunkten för
segla* tionen på de stora insjöarne är endast åtta mil härifrån. Trakten deromkring består af jätteskogar af fur och
gran, beräknadt till nära 700,000 tunnland jord. Det är först för ett år sedan, som yxan böljade bäras i dessa
skogar; då blefvo de genom fullbordandet af ifrågavarande jernväg satta i förbindelse med de ofantligt stora och
fruktbara slätterna (prairies), vester om Mississippifloden, hvilka i-synnerhet genom dessa skogar skola göras
värderika.



Här erbjudes ett ovanligt fält för män, vanda vid skogshandtering och med något rörelsekapital, aldramest nu
efter de stora eldsvådor och skogseldar, som på många andra ställen i vestern nyligen egt rum; till sådana
erbjuder kompaniet de ypperligaste tillfällen att få af-verka sågtimmer, frakta det vesterut på jernvägen till sftr-
skildt låga priser, med flere fördelar.

Dessa timmerskogar äro nästan outtömliga, alldenstund en klok hushållning har blifvit införd, så att endast de
mogna träden nedhuggas och andra tillväxa fortare än de förre hinna förbrukas.

På flere ställen utmed banan äro sågverk redan i full gång och äfven i de trakter, hvarest löfskogen mest växer
och landet följaktligen är mest passande för jordbruk, finner nybyggaren god afsättning för allt sitt sågtimmer;
han har dessutom tillfälle att i famnved upplägga och sedermera till kompaniet sälja den skog, som måste afhug-
gas vid nyodlingen, och på detta sätt betala sitt land.I de norra trakterna af banan finnes rika minerallager af
koppar och jern. Han har visserligen ännu icke böijat att bearbeta desse, men stora förberedelser ftro redan gjorda
för att snart påbölja.

I närheten af St Louisflodens fall och alldeles bredvid banan finnes ett skifferbrott, 20 mil i längd, 6 mil bredt
och mycket djupt. Denna skiffer låter klyfva sig mycket lätt, är af en ljusblå färg och anses vara bland den bästa
skiffer i verlden.

Ett stort kompani är organiseradt för att bearbeta detta värderika lager, oph arbetet är redan påböijadt

Arbetsförtjenst.

För den fattige emigranten, som icke har något annat att lita på, för att försöija sin familj, än sin goda vilja och
sina händers arbete, är det en ofantlig stor förmån att kunna erhålla arbetsförtjenst i närheten. De, som nedsätta
sig på dessa land eller i närheten af denna jern-väg, hafva i allmänhet goda tillfällen till arbetsförtjenst
alldeustund så många man ständigt fordras i de stora sko-garne och vid sågverken — likväl vill jag icke råda
någon att resa dit ensamt för arbetsförtjenstens skull, ty så många fattiga nyböijare bosätta sig som jordbrukare
på kompaniets land, hvilka under de första åren behöfva under en del af tiden söka arbete utomkring, och det är
kompaniets pligt, såväl som önskan, att så långt som möjligt är skänka företrädet med arbetsförtjensten åt desse;
likväl garanterar icke kompaniet arbete åt någon.

De vanliga arbetslönerna äro för timmermän och snickare från 2 '/* till 3 dollar pr dag, smeder 2 till 3 dollar,
timmerarbetare från 1 '/* till 2 dollars, andra grofar-betare 1 */* till l*/4 dollars; på denna betalning håller
arbetaren sig syelf med kost, hvilket medtager från 1/4 till 1/3 af hans lön; han lefver likvisst då utmärkt godt och
om han ville kosthålla sig sjelf och nöja sig med sådan föda, som dylika arbetare vanligen erhålla i Sverige,
behöfde det icke kosta honom när så mycket.

Goda tjenstpigor erhålla från åtta till tolf dollarsMed dollars menas här öfverallt pappersmynt, aom i närvarande
stund gäller: 1 dollar lika med 3 rdr 25 öre svenskt, pr månad med allting fritt, likvisst finnas tillfällen till sådana
tjenster i allmänhet endast i städerne. I de norra trakterna af banan finnes rika minerallager af koppar och jern.
Han har visserligen ännu icke böijat att bearbeta desse, men stora förberedelser ftro redan gjorda för att snart
påbölja.

I närheten af St Louisflodens fall och alldeles bredvid banan finnes ett skifferbrott, 20 mil i längd, 6 mil bredt
och mycket djupt. Denna skiffer låter klyfva sig mycket lätt, är af en ljusblå färg och anses vara bland den bästa
skiffer i verlden.

Ett stort kompani är organiseradt för att bearbeta detta värderika lager, oph arbetet är redan påböijadt

Arbetsförtjenst.



För den fattige emigranten, som icke har något annat att lita på, för att försöija sin familj, än sin goda vilja och
sina händers arbete, är det en ofantlig stor förmån att kunna erhålla arbetsförtjenst i närheten. De, som nedsätta
sig på dessa land eller i närheten af denna jern-väg, hafva i allmänhet goda tillfällen till arbetsförtjenst
alldeustund så många man ständigt fordras i de stora sko-garne och vid sågverken — likväl vill jag icke råda
någon att resa dit ensamt för arbetsförtjenstens skull, ty så många fattiga nyböijare bosätta sig som jordbrukare
på kompaniets land, hvilka under de första åren behöfva under en del af tiden söka arbete utomkring, och det är
kompaniets pligt, såväl som önskan, att så långt som möjligt är skänka företrädet med arbetsförtjensten åt desse;
likväl garanterar icke kompaniet arbete åt någon.

De vanliga arbetslönerna äro för timmermän och snickare från 2 '/* till 3 dollar pr dag, smeder 2 till 3 dollar,
timmerarbetare från 1 '/* till 2 dollars, andra grofar-betare 1 */* till l*/4 dollars; på denna betalning håller
arbetaren sig syelf med kost, hvilket medtager från 1/4 till 1/3 af hans lön; han lefver likvisst då utmärkt godt och
om han ville kosthålla sig sjelf och nöja sig med sådan föda, som dylika arbetare vanligen erhålla i Sverige,
behöfde det icke kosta honom när så mycket.

Goda tjenstpigor erhålla från åtta till tolf dollarsMed dollars menas här öfverallt pappersmynt, aom i närvarande
stund gäller: 1 dollar lika med 3 rdr 25 öre svenskt, pr månad med allting fritt, likvisst finnas tillfällen till sådana
tjenster i allmänhet endast i städerne.

Svenska settlementer vid denna jernväg.

I närheten af jernvägen finnes några af de äldste sett-lementer i staten, s&som settlementet Ghisago, i countiet af
samma namn; här och närmast till St. Croixfloden, nedsatte sig de flesta svenskarne för flere år tillbaka, och det
är först nnder de sednare åren och isynnerhet sedan jernTägen blef färdig, inflyttningen dragit sig mer åt* vester.
Vester om jernvägen finnes dock allaredan flera svenska settlementer och isynnerhet i trakten omkring North
Branch, Cambridge och Rush City.

En del af dessa hafva homesteadland, en del jern-vägsland och en del både homestead och jernvägsland; dessa
sednare hafva först tagit sig homesteadland och sedermera köpt 40 eller 80 acres af jernvägskompaniet,
hvarigflnom de med tiden erhålla förmånliga farmar.

De svenskar, som hafva bott här en längre tid, äro redan på Yäg till-en oberoende och lycklig ställning; de äro nu
i besittning af goda farmar, hvilka gifva en säker inkomst, och äro i ett högt värde, äfvensom de uttala deras
belåtenhet öfver att hafva begått den försigtigheten att nedsätta sig på skog och ej på prairieland. Om vi jem-föra
de härstädes och i Carver county (hvarest svenskarne äfven nedsatt sig på skogland) bosatta svenskarnes
ställning med deras, som valt prairieland, så kommer man till det resultatet, att de förra efter loppet af 8 a 10 år
stå sig långt bättre, än de sednare, hvilka i goda år, med höga hvetepriser, kunna hastigt förtjena ganska mycket,
men i tider sådana som de närvarande, med låga hvetepriser, ej hafva råd att köpa de maskiner eller betala den
extra arbetshjelp, som är nödvändig för ett större jordbruks skötande. Under sådana omstäudigheter är det bättre
utan några större utgifter, hafva en mindre odling af åtskilliga slags produkter, af hvilka alltid en eller annan
betingar sig ett högt pris i marknaden, Några af de svenskar, som sistlidne år inflyttat till denna trakt, medhade
penningar och köpte straxt land af Lake Saperior & Mississippi jernvägskompaniet; dessa hafva byggt sig hus,
hvartill skogen å deras egna land lemnat timmer, hafva börjat odla och i ordningsställa sina farmar, förklara sig
välbelåtna och hafva goda utsigter för framtiden. Andra återigen, voro fattiga och af dessa togo en del
homesteadland, andra åter köpte jernvägsland; dessa hafva äfven byggt sig hus, hvar-p& de för den återstående
delen af året gingo ut p& arbete, medan hustrurna och barnen stannade hemma att sköta den lilta jordlapp, de
hannit odla,. och å hvilken de planterade potates, mais och trädgårdssaker,. och förvärfvade sig på så sätt sitt lifs
uppehälle. Naturligtvis finnas äfven sådana, som icke äro belåtna, men sådana träffas ju öfverallt. Utan arbete och
sparsamhet kan Öfverhufvud taget den fattige emigranten ej tagå sig fram på något ställe; de första åren äro de
besvärligaste och under denna tid måste han neka sig många beqvämligheter.



Det är dock lika säkert, att han om några få år uppnår en mycket lyckligare och oberoende ställning, än den
fattige grofarbetaren någonsin kan vänta sig i fäderneslandet. Men den som ej, för att uppnå en sådan ställning!
eger kraft och mod att underkasta sig de första årens besvär, bör aldrig resa till Amerika.

De stora eldsvådornas inflytande i denna trakt.

Vi hafva nyligen med fasa läst i alla Sverges tidningar om de stora eidsvådor, både i Chicago och i flera af de
nordöstra staternas skogar, och tillika sett med hvilken utomordentlig kraft och energi folket redan böljat reparera
eldens ofantliga skador.

Det är svårt att förutsätta hvad verkningar dessa na-tionalolyckor skola utöfva, med afseende på arbetsförtjen-ster
och konjunkturerna derinne i allmänhet; jag anser det dock mest troligt, att dö arbetssökande och jordbrukande
klasserna i allmänhet skola gynnas af dessa händelser, som för kapitalisterna såväl som för alla, hvilkas egendom
blifvit eldens rof, medfört så oerhörda förluster. Men hvad helst än följden må bilfva i allmänhet, så är det
emellertid visst, att inom de områden, hvilka tillhöra Lake Superior & Mississippi jernvägen, och som inom sig
ega öfverflöd på just sådana materialier, som komma att i m^ngd erfordras för afhjelpandet och botandet af alla
dessa olyckor, hafva dessa eldsvådor, istället för att för* orsaka skada, medfört stora fördelar, som komma att
påskynda denna trakts odling och framåtskridande.

Skogarne äro en af nordvesterns största naturresurser, och dessa finnas endast i betydlig mängd omkring de stora
sjöarne, som kallas Michigan och Superior och inom staterna Minnesota, Wisconsin och Michigan, hVilka grän-
p& de för den återstående delen af året gingo ut p& arbete, medan hustrurna och barnen stannade hemma att
sköta den lilta jordlapp, de hannit odla,. och å hvilken de planterade potates, mais och trädgårdssaker,. och
förvärfvade sig på så sätt sitt lifs uppehälle. Naturligtvis finnas äfven sådana, som icke äro belåtna, men sådana
träffas ju öfverallt. Utan arbete och sparsamhet kan Öfverhufvud taget den fattige emigranten ej tagå sig fram på
något ställe; de första åren äro de besvärligaste och under denna tid måste han neka sig många beqvämligheter.

Det är dock lika säkert, att han om några få år uppnår en mycket lyckligare och oberoende ställning, än den
fattige grofarbetaren någonsin kan vänta sig i fäderneslandet. Men den som ej, för att uppnå en sådan ställning!
eger kraft och mod att underkasta sig de första årens besvär, bör aldrig resa till Amerika.

De stora eldsvådornas inflytande i denna trakt.

Vi hafva nyligen med fasa läst i alla Sverges tidningar om de stora eidsvådor, både i Chicago och i flera af de
nordöstra staternas skogar, och tillika sett med hvilken utomordentlig kraft och energi folket redan böljat reparera
eldens ofantliga skador.

Det är svårt att förutsätta hvad verkningar dessa na-tionalolyckor skola utöfva, med afseende på arbetsförtjen-ster
och konjunkturerna derinne i allmänhet; jag anser det dock mest troligt, att dö arbetssökande och jordbrukande
klasserna i allmänhet skola gynnas af dessa händelser, som för kapitalisterna såväl som för alla, hvilkas egendom
blifvit eldens rof, medfört så oerhörda förluster. Men hvad helst än följden må bilfva i allmänhet, så är det
emellertid visst, att inom de områden, hvilka tillhöra Lake Superior & Mississippi jernvägen, och som inom sig
ega öfverflöd på just sådana materialier, som komma att i m^ngd erfordras för afhjelpandet och botandet af alla
dessa olyckor, hafva dessa eldsvådor, istället för att för* orsaka skada, medfört stora fördelar, som komma att
påskynda denna trakts odling och framåtskridande.

Skogarne äro en af nordvesterns största naturresurser, och dessa finnas endast i betydlig mängd omkring de stora
sjöarne, som kallas Michigan och Superior och inom staterna Minnesota, Wisconsin och Michigan, hVilka grän-
n intm. dessa qjöar. Från dessa skogar förses Yesteras städer, s&vftl som de ofantliga skoglösa prairierna i
staterna Illinois, Iowa, Nebraska, Vestra Minnesota och Da* kota Territorium, med byggnadsmaterialier, bränsle,



stängsel m. m. De gifva sysselsättning åt flera hundra tusen menniskor; de haf?a förorsakat uppbyggandet af
många hundra af de största sågverk i verlden; hundratals ångare, segelfartyg och pråmar sysselsättas med att föra
dess produkter öfver landets sjöar och floder; ofantliga timmerflottor från desamma bana sig väg genom floderna
anda till Mexikanska viken och Atlantiska hafvet; flera jern-vägar äro byggda och sysselsättas uteslutande för
denna industri.

Det är dessa skogar, som äro härjade af elden i.staterna Michigan och Wisconsin, och inom hvilkas områden så
många sågverk, byar, städer och menniskolif blifvit förstörda. Elden har visserligen äfven härjat i Minnesota,
men hufvudsakligen på de vestra prairierna, der den lyckligtvis ej gjort stor skada, samt i en skog, vester om
Mis-sissippi-floden,* kallad storskogen. Detta är visserligen eri stor skog, jemförd med de många smärre
löfskogar, som tinnas öfverallt i södra och meltersta Minnesota, men af ingen särdeles betydelse, jemfördt med de
stora tallskogar ne nära sjöarne.

De landområden, som tillhöra Lake Superior <fe Mississippi jernvägen, ligga öster om Mississippi-floden,
sträcka sig ända upp till Superior-sjön och hafva varit fullkomligt skonade från elden.

Såsom förut nämndt, består norra delen af denna landsträcka af utmärkta tallskogar, utgörande en areal af öfver
sju hundra tusen svenska tunnland med det allra bästa sågtimmer. Banan sträcker sig midt igenom dessa skogar
och står, såsom förut är nämndt, i förbindelse med sju andra jernbanor vid St. Paul, hvilka sednare grena sig åt
alla riktningar åt vester och söder. Mississippi-floden utgör dessutom banan södra ocli Superior-sjön dess norra
gräns; detta, tillsammans med de många smärre floder utåt banans hela längd, utgöra de bästa kommunikations*
medel.

Den hastigt tilltagande odlingen öfverallt i Vestern gör behofvet af skogsprodukter större för hvarje år, och det är
helt naturligt, såväl som ganska säkert att en betydlig del af den industri, som genom skogseldarne i Wis-

5consin och Michigan är afstannad, skall förflyttas til) Min« nesota och särskildt till de skogar, som tillhöra Lake
Superior & Mississippi-banan. emedan de fi.ro de bästa och lättast tillgängliga.

Såsom redan i föregående bref är nämndt, äro de land, hvilka kompaniet erbjuder åt jordbrukare helt andra och af
annan beskaffenhet, än de omtalade tallskogarne, men de äro belägna i närmaste grannskap af de sednare och till
en del ibland dera, följaktligen måste äfven det folk, som bosätter sig der såsom jordbrukare, vinna betydligt
genom en Ökad skogsindustri, såväl genom bättre marknad för sina produkter, som genom bättre arbetsför-
tjenster, samt på många andra sätt synliga för en och hvar.

Staden Duluth.

Jag har i det föregående nämndt något om denna stad, hvilken utgör uorra ändpunkten af Xake Superior &
Mississippi-banan vid Superior-sjön, huru den på mindre än två år uppväxt från intet till en stad med öfver fyra
tusen innevånare m. ra. På samma gång som den utgör vestra ändpunkten af insjösegelleden, är den äfven östra
gränsen af den stora Norra Pacific banan, som nu med jättesteg sträcker sig mot Stilla hafvet på en distance af
öfver två tusen mil. Segelleden från Duluth öster ut till Atlantiska hafvet är lika kort, som den från Chicago, och
Duluth anses med skäl komma att blifva en af Chicagos farligaste rivaler. Härmed menar jag icke, att någon
väntar det Duluth kommer att uppväxa med en så utomordentlig hastighet eller till en sådan storlek som Chicago
gjort, utan endast att den kominer att beröfva Chicago nära hälften af den terräng (den norra), som innan Lake
Superior banans öppnande hade sin in- och utförsel uteslutande genom Chicago, och att Duluth kommer att
blifva en afve-sterns största och vigtigaste handelsstäder. Att detta resultat kommer att påskyndas genom
Chicagos och de stora skogarnes brand är fullkomligt säkert. consin och Michigan är afstannad, skall förflyttas
til) Min« nesota och särskildt till de skogar, som tillhöra Lake Superior & Mississippi-banan. emedan de fi.ro de
bästa och lättast tillgängliga.

Såsom redan i föregående bref är nämndt, äro de land, hvilka kompaniet erbjuder åt jordbrukare helt andra och af



annan beskaffenhet, än de omtalade tallskogarne, men de äro belägna i närmaste grannskap af de sednare och till
en del ibland dera, följaktligen måste äfven det folk, som bosätter sig der såsom jordbrukare, vinna betydligt
genom en Ökad skogsindustri, såväl genom bättre marknad för sina produkter, som genom bättre arbetsför-
tjenster, samt på många andra sätt synliga för en och hvar.

Staden Duluth.

Jag har i det föregående nämndt något om denna stad, hvilken utgör uorra ändpunkten af Xake Superior &
Mississippi-banan vid Superior-sjön, huru den på mindre än två år uppväxt från intet till en stad med öfver fyra
tusen innevånare m. ra. På samma gång som den utgör vestra ändpunkten af insjösegelleden, är den äfven östra
gränsen af den stora Norra Pacific banan, som nu med jättesteg sträcker sig mot Stilla hafvet på en distance af
öfver två tusen mil. Segelleden från Duluth öster ut till Atlantiska hafvet är lika kort, som den från Chicago, och
Duluth anses med skäl komma att blifva en af Chicagos farligaste rivaler. Härmed menar jag icke, att någon
väntar det Duluth kommer att uppväxa med en så utomordentlig hastighet eller till en sådan storlek som Chicago
gjort, utan endast att den kominer att beröfva Chicago nära hälften af den terräng (den norra), som innan Lake
Superior banans öppnande hade sin in- och utförsel uteslutande genom Chicago, och att Duluth kommer att
blifva en afve-sterns största och vigtigaste handelsstäder. Att detta resultat kommer att påskyndas genom
Chicagos och de stora skogarnes brand är fullkomligt säkert.

Huru fattiga nybörjare kunna slå sig ut på dessa land.

Af det föregående synes att man bär i närheten af jernbanan och endast en 50 mil frän den stora staden St Paul
kan köpa godt land till 3 a 7 dollars pr acre * och på sä goda vilkor att ilfven den fattigaste kan gå ut der-med, om
han har hälsan ock kan arbeta. Jag gör ej anspråk pä, att dessa land i och med afseende på jordbruket särskildt äro
till alla delar, så fördelaktiga eller passande för dem, li vilka hafva medel till att drifva jordbruket i större skala,
som prairie eller slättlanden, hvilka finnas på andra ställen i staten, men jag vill bestämdt försäkra att för den
fattige nybyggaren som saknar medel till inköp af dragare, redskap, åkerbruksmaskiner m. m. äro de långt mera
passande och mycket fördelaktigare än några andra land i de vestliga staterna, och jag grundar detta påstående på
en 20:årig erfarenhet ibland vesterns nybyggare.

Här är icke uteslutande stora skogar, svåra att odla, utan sådana, ömvéxlande med naturliga ängar, och jord
bevuxen med buskväxter och såkaliade öppningar, innehållande det ypperligaste gräsbete; det är beläget intill en
vigtig jernbana, har de bästa kommunikationer på landet och stora vattenvägar; trakten är vacker, med ett helso-
samt klimat och utmärkta tillfällen för jagt och fiske, midt ibland en af Amerikas mest värderika skogstrakter,
hvarest lif och verksamhet gör vintern glad och inkomstbringande.

Det är sannt att jorden ej är så lätt att odla som prairielaudet, men detta ersättes mer än tillräckligt, isynnerhet för
deu fattige, genom att på sitt eget lånd hafva den skog, som fordras för hans egna behof och en god afsättning för
den han vill sälja. — Vester om dessa skogstrakter i Minnesota finnes ingen annan betydlig skog, förrän man
hunnit öfver klippbergen, en distans af mer än tusen mil och många af de ofantliga prairierna deremel-lan skulle
derför utan desse skogar förblifva utan värde. — Man framhåller hur' lätt det är att odla prairier (slätt land) och
det är sannt, men plöjda åkrar äro ej nog . för landtmanneu, han måste hafva hus att bo uti, bränsle aitt elda med
och stängsel omkring sina egor, och härtill fordras på prairien ganska mycket kontanter» Man säger attskogen
växer dur hastigt upp och att hvaije nybyggare kan lätt plantera hvad skog han behöfver. Det är sannt att den
växer hastigt, men det dröjer ändä aldra minst

12 till 20 är innan den, som planterar den, kan få någon nytta deraf, och hvarifrån skall under denna tid tim* mer
till byggnad samt ved till bränsle m. m. tagas? Jo, han får köpa det» och dertill fordras penningar långt ute på
vesterns slätter. Den som har en god kassa kan godt taga sig fram der, men hur skall den fattige kunna göra det.



På do land jag beskrifvit kan äfven de» fattige slå sig ut.

Men jag vill återgå till settlarne på dessa land.

De nybyggare som medhafva några hundra dollar kunna naturligtvis lätt taga sig fram: de kunna straxt bygga
hus, köpa några kreatnr, genast börja odla sina land och när tillfälle gifves, kunna de arbetsföra gifva sig ut och
söka sig arbete för. några månader antingen vid någon jembana eller vid sågverken; eller om sommaren använda
sin tid fördelaktigt med att hösta det hö, som växer ymnigt i ängarne deromkring och om vintern alltid kan säljas
till högt pris vid jernvägsstationerna; men för den iat-tigé emigranten, som endast har nog till resan dit och
kanske till familjens uppehälle för några veckor eller månader, för honom ställa sig förhållandena icke så väl och
åt honom är det derföre isynnerhet jag egnar dessa råd; ty han är den, som mest behöfver dem. De flesta fattiga
emigranter som komma till Minnesota,,gå antingen långt ut i prairie settlementerna, hvarest är blott liten förtjenst
och hvar de hafva långt till de ställen, der de kunna erhålla arbete, eller ock nedsätta de sig i städerna, hyra ett
hus och slå sig igenom. De som gå ut i settlementerna hafva vanligen slägt eller vänner der, som de önska att
träffa, och som nästan alltid hjelpa dem litet, och för sådana är det naturligtvis ej så okiokt. Nybyggarelifvet har
så många besvärliga sidor, att det nog kan behöfvas att hafva en vän att lita till och en hvar må vara glad att träffa
en sådan. Men de, som nedsätta sig i städerna och der betala från 5 till 8 dollar i hushyra för månaden, och hafva
endast arbete halfva tiden af året, hvarföre de ock äta upp om vintern hvad de förtjenat under sommaren, synas
mig göra långt bättre, om de utsökte sig ett litet land, som det här beskrifna och flngo sig ett eget hem, hvarest de
kunde tillbringa den delen af året, då inget ar-bete gifves, med att odla på sin egendom och således med tiden
blifva egare af en form, på hvilken de kunna försörja hela sin familj. De penningar, de betala i hushyra i staden,
skulle i vanliga fall vara tillräcklig att uppehålla hela famQjen med på landet, hvarest de icke hade nå* gon
hushyra att betala och hvarest de dessutom kunna hafva litet odlat för sina behofver och föröfrigt erhålla, hvad de
behöfva af de äldre settlarena för en liten betalning. För den fattige nykommaren har jag derföre tänkt mig, vara
bäst, om han antingen straxt vid ankomsten eller så snart han har förtjenat det nödvändigaste till att begynna med,
flyttar tit och får sig ett stycke land med något skog och gräsmark och derpå med sina närboende landsmäns
tillhjelp bygger sig ett hus, hvari hans familj kan uppehålla sig; beger sig derefter ut på arbete och då det slutar,
går han hem med sin förtjenst och använder tiden till att förbättra sin egendom. I början kan han naturligtvis icke
skaffa sig oxar och plog; vill han derföre hafva ett större stycke odlat, så får han antingen betala för det eller göra
arbetsbyte med någon granne, som eger drågare. I brist på dessa tillfällen får han nöja sig med att rödja och odla
så mycket, han hinner med spade och hacka; jorden är mycket lös och alldeles stenfri och han kan på detta sätt
snart få nog till potates, mais och andra saker för sitt husbehof; om hans hustru och barn kunna vara honom
behjelpliga är det så mycket bättre. Här fiuns fritt beté för tusentals kreatur; nyodlaren bör derför så snart han af
sin arbetsförtjenst hinner spara nog dertill, köpa sig en ko eller ett par ungkreatur. Om han första året blott hinner
odla en acre, så kan han utan tvifvel följande året odla två eller tre mer, ännu mer det tredje och på detta sätt så
småningom få tillräckligt för att upptaga hela hans arbetstid och nog att rikligeu försörja hans familj. På så sätt
har jag ofta sett den fattiga familjefadren sträfva sig fram och har alltid funnit att för deu arbetssamme, flitige och
sparsamme uteblifver aldrig en rik belöning. Förblifver deremot grofarbetaren i städerna, så förstöres många
penningar och mycken tid, som på det här anvisade sättet om några år kunna försäkra honom ett eget hem och en
egeu farm, samt en mera ö-1 beroende ställning än den att alltid arbere åt andra.

Om de många hundrade unge starke män, som nu ströfva omkring från den ene platsen till den' andre
påjernvägsarbete i Amerika, ville då hösten kommnr och de förment 6ig ett eller två hundra dollars hvar, då köpa
sig ett litet stycke jord och tillbringa vintern och våren på detsamma och sysselsätta sig med att rödja, bygga och
odla det, i stället för att som de flesta af dem göra, tillbringa den tiden i städerna vid krogar. och spelhus, skulle
de snart vinna en bättre framtidsställning och bättre anseende än nu är fallet, och jag framställer 'till dem det
rådet, att här eller på något annat ställe skaffa sig egen jord och dermed stadigt arbete och en tryggad framtid.

Större sällskap eller kolonier.



Fast jag aldrig haft något förtroende till framgång med större kolonier, bildade på grund af gemensam egan-
derätt eller kompanionskap, så inser jag mycket väl fördelen af att flera familjer förena sig till en koloni för att
tillsammans flytta ut och anlägga ett nybygge. De kunna vara hvarandra till bjelp och nytta vid anläggande af be-
höfliga vägar, vid uppförande af hus; hjelpa hvarandra med dragarne och måhända under lyckligaste
omständigheter bisträcka hvarandra med penningar, gemensamt bidraga att uppföra skolor och kyrkor, samt få
6ig inom lång tid en egeu församling och på många sätt vara hvarandra till nytta och trefnad. För sådana
sällskaper tillbjuder denna trakt särdeles goda fördelar. Här kunna de erhålla land nära hvarandra, få både skog,
äng och godt odlingsland och der finnes ännu tillfälle att erhålla vattenkraft vid någon af de mindre strömmarne,
som genomskära landet, för qvarn eller fabriks anläggning. Det bör icke förglömmas, att detta land ligger i
närheten af statens hufvudstad och vid en jernbana som förbinder nordvesterns två vigtigaste städer med
hvarandra, samt att denna bana inom några få år skall blifva vår förnämsta trafikväg och att detta förhållande kan
icke undgå att utöfva ett betydande inflytande på landets tillkommande värde. Mejeriproduktion skulle äfven
kunna drifvas af en sådan koloni med särdeles stor framgång och fördel, älldenstund det utmärktaste gräsbete
finnes fritt för tusentals kreatur.

Det är i afsigt att uppmuntra en sådan kolonisation, eller gemensam bosättning, i den naturrika och hälsosamma
staten Minnesota, och särskildt på de beskrifhe landen, som jag .är hemkommen till Sverige; såsom jag redan
jernvägsarbete i Amerika, ville då hösten kommnr och de förment 6ig ett eller två hundra dollars hvar, då köpa
sig ett litet stycke jord och tillbringa vintern och våren på detsamma och sysselsätta sig med att rödja, bygga och
odla det, i stället för att som de flesta af dem göra, tillbringa den tiden i städerna vid krogar. och spelhus, skulle
de snart vinna en bättre framtidsställning och bättre anseende än nu är fallet, och jag framställer 'till dem det
rådet, att här eller på något annat ställe skaffa sig egen jord och dermed stadigt arbete och en tryggad framtid.

Större sällskap eller kolonier.

Fast jag aldrig haft något förtroende till framgång med större kolonier, bildade på grund af gemensam egan-
derätt eller kompanionskap, så inser jag mycket väl fördelen af att flera familjer förena sig till en koloni för att
tillsammans flytta ut och anlägga ett nybygge. De kunna vara hvarandra till bjelp och nytta vid anläggande af be-
höfliga vägar, vid uppförande af hus; hjelpa hvarandra med dragarne och måhända under lyckligaste
omständigheter bisträcka hvarandra med penningar, gemensamt bidraga att uppföra skolor och kyrkor, samt få
6ig inom lång tid en egeu församling och på många sätt vara hvarandra till nytta och trefnad. För sådana
sällskaper tillbjuder denna trakt särdeles goda fördelar. Här kunna de erhålla land nära hvarandra, få både skog,
äng och godt odlingsland och der finnes ännu tillfälle att erhålla vattenkraft vid någon af de mindre strömmarne,
som genomskära landet, för qvarn eller fabriks anläggning. Det bör icke förglömmas, att detta land ligger i
närheten af statens hufvudstad och vid en jernbana som förbinder nordvesterns två vigtigaste städer med
hvarandra, samt att denna bana inom några få år skall blifva vår förnämsta trafikväg och att detta förhållande kan
icke undgå att utöfva ett betydande inflytande på landets tillkommande värde. Mejeriproduktion skulle äfven
kunna drifvas af en sådan koloni med särdeles stor framgång och fördel, älldenstund det utmärktaste gräsbete
finnes fritt för tusentals kreatur.

Det är i afsigt att uppmuntra en sådan kolonisation, eller gemensam bosättning, i den naturrika och hälsosamma
staten Minnesota, och särskildt på de beskrifhe landen, som jag .är hemkommen till Sverige; såsom jag
redanförut nämnt, är det alls icke min önskan att förmå någon att lemna sitt fädernesland, derom må hvar och en
besluta för sig sjelf men jag vet genom en mång&rig erfarenhet och observation att för de emigranter som ämna
blif-va jordbrukare är det långt bättre om de sluta sig tillsammans dels under resån öfver och särskildt efter siu
framkomst ull vestern, detta tyckes mig så klart och tydligt för en hvar att jag ej behöfver upptaga läsarens tid
med argumenter härom.

Jag är särskildt öfvertygad om att de emigranter, som sluta sig till dessa jernvägskolonier skola vinna fördel



dermed då jag mycket noga känner de män, hvilka äro kompaniets kapitalister- och förnämste styresmän, och vet
att de räknas bland Amerikas mest framstående män, kända för karakter, heder, liberala åsigter, humanitet och
företagsamhet. De hafva omfattat den skandinaviska emigrationen med stort intresse och hafva vidtagit vigtiga
åtgärder för att underlätta nybyggarens besvär samt för att göra resan mera säker och beqväm.

Åtgärder tagna till kolonisternas fördel.

Vid ankomsten till St Paul eller Duluth blifva kolonisterna med familj och saker transporterade öfver kompaniets
väg till bestämmelseorten för halft pris. En skandinavisk landagent (Herr Christensen) hålles af kompaniet,
hvilken i Rush City och Duluth emottager alla emigranter, biträder dem som tolk, anvisar dem land och på hvaije
sätt han kan egnar sin tid åt deras råd och ledning.

Beqväma och rymliga emigranthus äro af kompaniet uppförda vid Rush City station och vid Duluth, hvari alla
nysettlarena få bo fritt med sina familjer tills, de hinna bygga egna hus.

Kompaniet skänker fritt 40 acres jord till kyrkplats och prestboställe i hvaije bylag eller setdement. Priset på
landet är nedsatt lägre, än vid någon annan jernväg i staten — och kompaniet ämnar att i alla stycken visa vård,
omtanka och liberalitet emot nybyggarena. —- En annan sak af högt värde för settlarena på desse land är, att'
kompaniet vill för dem som så önska, låta bygga natta och beqcåmliffa hus på landen och sälja detsamma till
kostnadspris på samma vilkor som sjelfva landet säljes, till sådana som önska det. förut nämnt, är det alls icke
min önskan att förmå någon att lemna sitt fädernesland, derom må hvar och en besluta för sig sjelf men jag vet
genom en mång&rig erfarenhet och observation att för de emigranter som ämna blif-va jordbrukare är det långt
bättre om de sluta sig tillsammans dels under resån öfver och särskildt efter siu framkomst ull vestern, detta
tyckes mig så klart och tydligt för en hvar att jag ej behöfver upptaga läsarens tid med argumenter härom.

Jag är särskildt öfvertygad om att de emigranter, som sluta sig till dessa jernvägskolonier skola vinna fördel
dermed då jag mycket noga känner de män, hvilka äro kompaniets kapitalister- och förnämste styresmän, och vet
att de räknas bland Amerikas mest framstående män, kända för karakter, heder, liberala åsigter, humanitet och
företagsamhet. De hafva omfattat den skandinaviska emigrationen med stort intresse och hafva vidtagit vigtiga
åtgärder för att underlätta nybyggarens besvär samt för att göra resan mera säker och beqväm.

Åtgärder tagna till kolonisternas fördel.

Vid ankomsten till St Paul eller Duluth blifva kolonisterna med familj och saker transporterade öfver kompaniets
väg till bestämmelseorten för halft pris. En skandinavisk landagent (Herr Christensen) hålles af kompaniet,
hvilken i Rush City och Duluth emottager alla emigranter, biträder dem som tolk, anvisar dem land och på hvaije
sätt han kan egnar sin tid åt deras råd och ledning.

Beqväma och rymliga emigranthus äro af kompaniet uppförda vid Rush City station och vid Duluth, hvari alla
nysettlarena få bo fritt med sina familjer tills, de hinna bygga egna hus.

Kompaniet skänker fritt 40 acres jord till kyrkplats och prestboställe i hvaije bylag eller setdement. Priset på
landet är nedsatt lägre, än vid någon annan jernväg i staten — och kompaniet ämnar att i alla stycken visa vård,
omtanka och liberalitet emot nybyggarena. —- En annan sak af högt värde för settlarena på desse land är, att'
kompaniet vill för dem som så önska, låta bygga natta och beqcåmliffa hus på landen och sälja detsamma till
kostnadspris på samma vilkor som sjelfva landet säljes, till sådana som önska det.

Resan från Sverige till Minnesota.



Kompaniet betalar ej resan /or någon ej heller har jag det ringasta med transporterahdet af emigranter att be-
ställa; men kompaniet vill deremot genom mitt anordnande afsända från Sverige en duglig och pålitlig tolk, en
gång hyaije månad i början af Maj, Juni och Juli nästa år, hvilken kommer att följa emigranterna och biträda dem
ander resan ända fram till bestämmelseorten eller till dess de öfvertagas af kompaniets förut omnämnde agent i
Minnesota.

De som ämna ansluta sig till desse sällskaper och begagna .sig af desse tolkar böra derom personligen eller
skriftligen anmäla sig hos undertecknad, så snart de med säkerhet bestämt sig för resan och kunna uppgifva
hvilken månad de vilja afgå, hvarpå de skola genom bref erhålla närmare underrättelse om tid och samlingsplats.

Inga handpenningar för öfverresan emottagas af mig, utan får hvar och en särskildt uppgöra ined vederbörande
emigrantagent vid afgångsplatsen; det är dock tydligt att större sällskap, sådana som desse, kunna erhålla de
billigaste vilkor för sin öfverresa.

Jag emottager ej heller handpenningar för något land, eller säljer något land här, utan önskar att hvar och en skall
se och välja för sig sjelf, och skulle de land, som jag representerar, ej .falla allä i smaken, så finnes i Min-nesvta
tillräckligt på minga andra ställen, och af föregående förklaring öfver lan det j läge synes det, att man, genom att
sluta sig till desse sällskap, ej blir förd till en vildmark eller afkrok, utan till en plats med centralt läge, från
hvilken man har jernvägskommunikation med hela vestern.

Hvad medel kolonisten bör medhafva.

Af hvad jag redato på annat ställe skrifvit, synes att den flitige nybörjaren, om han har vilja och krafter till att
arbeta, kan böxja med ganska små tillgångar och än-dfi arbeta sig upp; likväl bör ingen tänka på att nedsätta sig
på dessa land, åtminstone icke genast, såvida haa icke kan medföra åtminstone en tre a fyra hundra riksdaler
svenskt, efter det alla omkostnader för resaiiäro betalda: denna summa behöfs till anskaffande- af deängeläg*

Resan från Sverige till Minnesota.

Kompaniet betalar ej resan /or någon ej heller har jag det ringasta med transporterahdet af emigranter att be-
ställa; men kompaniet vill deremot genom mitt anordnande afsända från Sverige en duglig och pålitlig tolk, en
gång hyaije månad i början af Maj, Juni och Juli nästa år, hvilken kommer att följa emigranterna och biträda dem
ander resan ända fram till bestämmelseorten eller till dess de öfvertagas af kompaniets förut omnämnde agent i
Minnesota.

De som ämna ansluta sig till desse sällskaper och begagna .sig af desse tolkar böra derom personligen eller
skriftligen anmäla sig hos undertecknad, så snart de med säkerhet bestämt sig för resan och kunna uppgifva
hvilken månad de vilja afgå, hvarpå de skola genom bref erhålla närmare underrättelse om tid och samlingsplats.

Inga handpenningar för öfverresan emottagas af mig, utan får hvar och en särskildt uppgöra ined vederbörande
emigrantagent vid afgångsplatsen; det är dock tydligt att större sällskap, sådana som desse, kunna erhålla de
billigaste vilkor för sin öfverresa.

Jag emottager ej heller handpenningar för något land, eller säljer något land här, utan önskar att hvar och en skall
se och välja för sig sjelf, och skulle de land, som jag representerar, ej .falla allä i smaken, så finnes i Min-nesvta
tillräckligt på minga andra ställen, och af föregående förklaring öfver lan det j läge synes det, att man, genom att
sluta sig till desse sällskap, ej blir förd till en vildmark eller afkrok, utan till en plats med centralt läge, från
hvilken man har jernvägskommunikation med hela vestern.

Hvad medel kolonisten bör medhafva.



Af hvad jag redato på annat ställe skrifvit, synes att den flitige nybörjaren, om han har vilja och krafter till att
arbeta, kan böxja med ganska små tillgångar och än-dfi arbeta sig upp; likväl bör ingen tänka på att nedsätta sig
på dessa land, åtminstone icke genast, såvida haa icke kan medföra åtminstone en tre a fyra hundra riksdaler
svenskt, efter det alla omkostnader för resaiiäro betalda: denna summa behöfs till anskaffande- af
deängeläg*naste förnödenheter samt till famityens underhäll den första tiden, tills man hannit förtjena något
derinne.

Ja mer penningar en familj kan medföra öfver detta belopp, desto bättre och fortare går det naturligtvis att få sitt
land odladt och komma i godt skick. Goda arbetskrafter, med mod och vilja att anderkasta sig en nybygga* res
första års mödor och besvär, - äno egenskaper af lika högt värde som penningar; ingen som ej- är utrastad med
dessa bör 'tänka på att slå sig till dessa kolonier, ej heller bör någon resa, som har det så väl ställt hemma, att han
ej med visshet kan förbättra sin ställning genom att blifva nybyggare.

De som äro hugade att förena sig med dessa kolonier och bosätta sig på kompaniets land, anmodas att med det
första underrätta mig genom skrifvelse, jag skall, då vidare särskildt brefvexla med dem i ämnet, och i fiall de så
önska, vidtaga nödiga mått och steg för uppförande af särskilda boningshus för deras räkning.

Min adress blifver till nästkommande April månad, Kristianstad och troligen efter den tiden, Stockholm, hvil-ket
skall dock närmare genom tidningarne tillkännagivas.

Skulle personer anlända till Minnesota, i afsigt att bese dessa land, och ej vara i sällskap med någon af de tolkar,
jag kommer att öfversända, anmodas de att i St. Paul Minnesota vända sig direkt till Lake Superior & Mississippi
kompaniets kontor Nr 78 Jackson gatan, eller i Duluth Minnesota till bankirhuset E. W. Clark & C:o.

Kristianstad i Januari 1872.

H. Mattson.
Denna brochur erhålles fritt, om man vänder sig till ofvanstående adress. KARTA utvisande NORDÖSTRA
DELEN af STATEN MINNESOTA samt LAKE SUPERIOR & MISSISSIPPI JERNVÄGEN. 
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